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Az eredeti Használati útmutató fordítása

A gyártó fenntartja a jogot, hogy bármikor, mindenféle elõzetes értesítés nélkül, jelen Használati útmutatón változtatásokat hajtson 
végre, amennyiben nyomdai hiba, esetlegesen a tartalmazott információk pontatlansága vagy a gyártmány fejlesztése miatti 
változások ezeket szükségessé teszik. Ezek a változtatások a Használati útmutató újabb kiadásában lesznek figyelembe véve. A 
kézikönyvben említett minden márkanév és védjegy tulajdonosaik/gyártóik tulajdonát képezi. Ha a Jäckle & Ess System GmbH adott 
országbeli képviselõjének vagy partnerének elérhetõségeire lenne szüksége, kérjük látogasson el honlapunkra: 

www.jess-welding.com.

HU
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1. Leírás
A maxiMIG 210/250/300 MIG/MAG hegesztőberendezések vékony lemezek (Kfz) és 
a legvastagabb anyagok hegesztésére egyaránt alkalmasak. Nemesacél és alumínium hegesztésekor 
is nagyon jó eredmények érhetők el.

A következő kivitelek állnak rendelkezésre:

• maxiMIG 210

• maxiMIG 250

• maxiMIG 300

1.1. Jelölés
A termék teljesíti az adott piacokon a forgalomba hozatalra vonatkozó aktuális követelményeket. 
Amennyiben ehhez egy termékjelölés szükséges, úgy az a terméken megtalálható.

2. Biztonság
Vegye figyelembe a mellékelt „Safety instructions” dokumentumot.

2.1. Rendeltetésszerű használat
Az útmutatóban leírt berendezés kizárólag az útmutatóban szereplő célokra, az abban foglalt módon 
használható. Mindig tartsa be az üzemeltetési, karbantartási és fenntartási feltételeket.

• Minden más alkalmazás nem rendeltetésszerűnek minősül.

• A teljesítmény növelése miatt végrehajtott önhatalmú átépítések vagy változtatások nem 
engedélyezettek.

2.2. Az üzemeltető kötelezettségei
Mindig tartsa szem előtt, hogy a készüléken csak olyan személyek dolgozhatnak,

• akik ismerik az alapvető munkavédelmi előírásokat és balesetvédelmet;

• akiket a készülék kezelésére kioktattak;

• akik elolvasták és megértették ezt a használati útmutatót;

• akik a mellékelt „Safety instructions“ című dokumentumot elolvasták és megértették;

• akik megfelelően képzettek;

• akik szakmai képzettségük, ismereteik és tapasztalataik alapján képesek felismerni a lehetséges 
veszélyeket.

Egyéb személyeket tartson távol a munkaterülettől.

Vegye figyelembe az egyes országokban érvényben lévő munkabiztonsági előírásokat.

• Tartsa be a munkabiztonsági és balesetvédelmi előírásokat. E készülék esetében egy 
DIN EN 60974-10 szabvány szerinti A osztályú hegesztőberendezésről van szó. Az A osztályú 
hegesztőberendezések nem használhatók olyan lakóterekben, ahol az áramellátás nyilvános alacsony 
feszültségű ellátó rendszeren keresztül történik. Elektromágneses zavarok lehetnek a következményei, 
amelyek a készülékek károsodását és hibás működését okozhatják. Kizárólag ipari területeken 
használja a készüléket.

2.3. Egyéni védőfelszerelés
A felhasználó testi épségének megóvása érdekében a jelen útmutatóban egyéni védőfelszerelések 
viselését ajánljuk.

Ez a következőkből áll: védőruha, védőszemüveg, P3 osztályú maszk, védőkesztyűk és biztonsági cipő.
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2. Biztonság maxiMIG 210/250/300

2.4. A figyelemfelhívások osztályozása
A használati útmutató figyelemfelhívásai négy különböző szintre vannak osztva, és a potenciálisan 
veszélyes tevékenységek előtt találhatók. Jelentésük csökkenő fontossági sorrendben a következő:

2.5. Termékbiztonság
A termék a műszaki követelményeknek és az elismert normáknak és irányelveknek megfelelően került 
kifejlesztésre és gyártásra. A felhasználóra, harmadik személyre, készülékre vagy más tárgyakra való 
maradék kockázattal kapcsolatban a használati útmutatóban történik figyelmeztetés. Ezen utasítások 
figyelmen kívül hagyása életveszélyes vagy egészségre káros lehet, környezeti károkhoz vagy anyagi 
károkhoz vezethet. 

• A terméket csak eredeti, tökéletes állapotban, a jelen használati útmutatóban leírt határokon belül 
szabad üzemeltetni.

• Mindig tartsa be a műszaki adatok között megadott határértékeket. A túlterhelés tönkretételhez 
vezethet.

• A berendezés biztonsági berendezéseit tilos leszerelni, áthidalni vagy egyéb módon megkerülni.

• A szabadban lévő használat esetén védekezzen az időjárás káros hatásai ellen.

• Ellenőrizze az elektromos berendezés esetleges károsodását, valamint győződjön meg a tökéletes és 
rendeltetésszerű működésről.

• Soha ne tegye ki az elektromos berendezést esőnek, és kerülje a párás vagy nedves környezetet.

• Szigetelő alátét használatával, illetve száraz ruházat viselésével védje magát az áramütéstől.

• Soha ne alkalmazza az elektromos berendezést olyan helyeken, ahol égés- vagy robbanásveszély 
áll fenn.

• Az ívhegesztés károsíthatja a szemet, a bőrt és a hallást! A berendezéssel történő munkavégzés során 
ezért mindig viselje az előírt védőfelszereléseket.

• Minden fémgőz, különösen az ólom, kadmium, réz és berillium gőze egészségkárosító hatású! 
Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről vagy elszívásról. Mindig ügyeljen a törvényileg előírt 
határértékek betartására.

• Mossa le tiszta vízzel a klórozott oldószerekkel zsírtalanított munkadarabokat. Ellenkező esetben 
foszgéngáz képződhet. A hegesztés helyének közelében ne helyezzen el klórtartalmú zsírtalanító 
kádakat.

• Tartsa be az általános tűzvédelmi előírásokat, és a munkák megkezdése előtt távolítsa el a tűzveszélyes 
anyagokat a hegesztési munkaterületről. Mindig tartson készenlétben megfelelő tűzvédelmi eszközöket 
a munkaterületen.

VESZÉLY
Közvetlen veszélyt jelez. Bekövetkezésének halál vagy életveszélyes sérülés lehet a következménye.

FIGYELMEZTETÉS
Lehetséges veszélyhelyzetet jelez. Bekövetkezésének súlyos sérülés lehet a következménye.

VIGYÁZAT
Lehetséges, kárt okozó helyzetet jelez. Bekövetkezésének könnyű vagy csekély sérülés lehet 
a következménye.

MEGJEGYZÉS

Olyan veszélyt jelez, amely befolyásolhatja a munka eredményét, vagy a berendezésben anyagi kárt 
okozhat.
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2.6. Figyelmeztető és tájékoztató táblák
A berendezésen a következő figyelmeztető és tájékoztató táblák vannak elhelyezve:

2.7. Vészhelyzetre vonatkozó utasítások
Vészhelyzet esetén azonnal szakítsa meg a következő csatlakozásokat:

• Elektromos energiaellátás

• Sűrített levegő csatlakozása

• Gázellátás

A további teendőkről az áramforrás használati útmutatójában vagy a többi perifériakészülék 
dokumentációjában olvashat.

3. Termékleírás

3.1. Műszaki adatok

Szimbólum Jelentés

Olvassa el és kövesse a használati útmutatót!

Kinyitás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!

Legyen óvatos a forró felületekkel!

1. ábra maxiMIG 210/250/300 műszaki adatai

A maxiMIG 210 B maxiMIG 250 C maxiMIG 300
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3. Termékleírás maxiMIG 210/250/300

Gyártás az EN 60974-1 és EN 60974-10 szabványok szerint

3.2. Környezeti feltételek
A hegesztő áramforrás csak −10 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten, valamint +40 °C-on legfeljebb 
50%-os, vagy +20 °C-on legfeljebb 90%-os relatív páratartalom mellett működtethető. A környezeti 
levegőnek a szokásos mértéket meghaladó mennyiségű portól, savaktól, maró gázoktól vagy anyagoktól 
stb. mentesnek kell lennie, amennyiben ezek nem a hegesztés során keletkeznek.

1. táblázat maxiMIG 210/250/300 műszaki adatai

Áramforrás maxiMIG 210 maxiMIG 250 maxiMIG 300

Hálózati feszültség 50/60 Hz 400 V, 3 fázis 400 V, 3 fázis, ±10 % 400 V, 3 fázis, ±10 %

Áramfelvétel lmax = 13 A Imax = 15 A, leff = 9 A Imax = 18 A, leff = 11 A

Biztosíték 16 A tartós 16 A tartós 16 A tartós

Max. teljesítményfelvétel 8,5 kVA 11 kVA 13 kVA

Beállítási tartomány 30–200 A 40–250 A 40–300 A

Munkafeszültség 15,5–24 V 21–42 V 21–45 V

Feszültségfokozatok 8 12 12

Bekapcsolási időtartam 25 % (40 °C) 200 A / 24 V 250 A / 26,5 V 300 A / 29 V

Bekapcsolási időtartam 60 % (40°C) 150 A / 21,5 V 190 A / 23,5 V 210 A / 24,5 V

Bekapcsolási időtartam 100 % (40 °C) 120 A / 20 V 140 A / 21 V 170 A / 22,5 V

Védelmi osztály IP22 IP22 IP22

Szigetelési osztály H (180 °C) H (180 °C) H (180 °C)

Hűtési típus F F F

Tömeg 57 kg 82 kg 92 kg

Méretek h × sz × m (mm) 795 × 365 × 590 880 × 365 × 750 880 × 365 × 750

Zajkibocsátás <70 db(A) <70 db(A)

Huzalelőtoló

Huzalelőtoló motor négyhengeres hajtással 42 V, 50 W

Továbbítási sebesség 1,0–24,0 m/perc

Huzalátmérő 0,8–1,2 mm

MEGJEGYZÉS

A generátornak legalább 30 %-kal nagyobb teljesítményt kell létrehoznia, mint a készülék maximális 
teljesítménye. Példa: 13 kVA (készülék) + 30 % = 17 kVA. Ehhez a készülékhez 17 kVA-es generátort kell 
használni. Ennél kisebb generátor a Jäckle & Ess hegesztőberendezés, valamint a generátor 
károsodásához vezet, ezért nem ilyet szabad használni!
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3.3. Típustábla
A hegesztő áramforrás a burkolaton a következők szerint van jelölve a típustáblán:

2. ábra maxiMIG 210 típustáblája

3. ábra maxiMIG 250 típustáblája
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4. Szállítási terjedelem maxiMIG 210/250/300

3.4. Alkalmazott jelölések és jelek

4. Szállítási terjedelem

A felszerelési és kopó alkatrészeket külön kell megrendelni.

A megrendelési adatok, valamint a kopó és pótalkatrészek azonosítószámai az aktuális megrendelési

dokumentumban találhatók. Elérhetőségek tanácsadáshoz és rendeléshez itt: www.jess-welding.com.

4.1. Szállítás
A szállítmányt a szállítás előtt gondosan ellenőrizzük és csomagoljuk, ennek ellenére nem zárhatók ki

a szállítás ideje alatt történő sérülések.

4.2. Tárolás
A tárolás fizikai feltételei zárt térben:

 Szállítás és tárolás környezeti feltételei: HU-6. oldal

4. ábra maxiMIG 300 típustáblája

Szimbólum Leírás

• Felsorolásjel kezelési utasításokhoz és felsorolásokhoz

 Részletező, kiegészítő vagy további információkra mutató hivatkozási jel

1. A megadott sorrendben végrehajtandó műveleti lépés(ek)

2. táblázat Szállítási terjedelem

• Hegesztő áramforrás • Használati útmutató • „Általános biztonsági 
információk” árutájékoztató

Ellenőrzés 
beérkezéskor

A szállítólevél alapján ellenőrizze a teljességet!

Ellenőrizze, hogy a szállítmány sértetlen (szemrevételezés)!

Kifogások esetén Ha a szállítmány szállítás közben sérült, azonnal vegye fel a kapcsolatot 
a legutolsó szállítmányozóval! Őrizze meg a csomagolást a szállítmányozó 
általi esetleges ellenőrzés miatt.

Csomagolás 
a visszaküldéshez

Lehetőség szerint az eredeti csomagolást és az eredeti csomagolóanyagot 
használja. A csomagolással és a szállítás biztosításával kapcsolatos 
kérdések esetén vegye fel a kapcsolatot a szállítójával.
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5. Működés leírása

Hegesztési fokozat beállítása

maxiMIG 250/300: 12 fokozatú kapcsoló

maxiMIG 210: 8 fokozatú kapcsoló

maxiMIG 210/250 vezérlési funkciók:

Huzalelőtolás és pont-idő beállítható

maxiMIG 300 vezérlési funkciók:

• Huzalelőtolás és pont-idő beállítható

• 2 ütemű / 4 ütemű / ponthegesztés választókapcsoló

• Huzalelőtoló négyhengeres hajtással

Áramforrás hűtése alacsony zajszintű ventilátorral

A ventilátort egy termosztát kapcsolja be, és csak akkor működik, ha az áramforrás felmelegedett. 
A hegesztési szünetek alatt a ventilátor kikapcsol, amint az áramforrás újra lehűlt.

Termikus túlterhelés elleni védelem

Amennyiben extrém nagy terhelés vagy magas környezeti hőmérséklet következtében a hőmérséklet 
meghaladja a megengedett üzemi hőmérsékletet, egy beépített hőkapcsoló lekapcsolja a hegesztőáramot.

5. ábra maxiMIG 210/250/300 működésének leírása

A Hegesztési fokozatkapcsoló
B Huzalelőtolási sebesség 

szabályozója

C 2 ütemű/4 ütemű választókapcsoló 
(csak maxiMIG 300)

D Pont-idő tekerőgomb

E Főkapcsoló
F Központi 

csatlakozóaljzat

G Hőmérsékleti hibajelző 
lámpa

H Típustábla

G

A

B

C
D

E

F

H
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6. Üzembe helyezés maxiMIG 210/250/300

Központi csatlakozóaljzat

A központi csatlakozóaljzat lehetővé teszi a hegesztőpisztoly gyors csatlakoztatását és leválasztását.

Az összes elektronikus alkatrész a fémházba van beszerelve. Az áramellátást külön

csatlakozókábel biztosítja. Tápfeszültség és teljesítményfelvétel:

 3.1 Műszaki adatok: HU-5. oldal

6. Üzembe helyezés

VESZÉLY
Sérülésveszély véletlen indítás következtében
A karbantartási, fenntartási, össze- és szétszerelési, illetve javítási munkálatok során mindig tartsa be 
a következőket:
• Kapcsolja ki az áramforrást.
• Zárja el a gázellátást.
• Zárja el a sűrített levegő csatlakozását.
• Válasszon le minden elektromos csatlakozást.
• Kapcsolja ki a teljes berendezést.

VIGYÁZAT
Sérülésveszély
Fokozott zajterhelés.
• Viseljen egyéni védőfelszerelést: Hallásvédő.

FIGYELMEZTETÉS
Áramütés
Veszélyes feszültség hibás kábel miatt.
• Ellenőrizze az összes feszültség alatti kábel és csatlakozás szabályos telepítését és 

sérülésmentességét.
• Cserélje ki a sérült, deformálódott vagy kopott alkatrészeket.

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély
A lábak beszorulása az áramforrás hirtelen bekapcsolása következtében.
• Ellenőrizze a gép stabilitását.
• Csak sík felületen állítsa fel.

VIGYÁZAT
Sérülésveszély
Nagy súly
• A készülék eltolásakor ügyeljen az idejében történő lefékezésre.

MEGJEGYZÉS
• Tartsa be a következőket:

 Termékleírás: HU-5. oldal

• A készüléken, ill. a rendszeren kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetnek 
munkálatokat.

• A komponenseket csak megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségben szabad üzemeltetni.
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6.1. Hálózati csatlakozás

1 Dugja be a hálózati csatlakozót a megfelelő csatlakozóaljzatba.

6.2. Hegesztés
A kiváló minőségű hegesztés érdekében fontos a megfelelő feszültségfokozat és hozzá az optimális 
huzalelőtolási sebesség és gázmennyiség megválasztása.

1 Palack nyomáscsökkentőjének beállítása: Szükséges védőgázmennyiség beállítása a palack 
nyomáscsökkentőjén (6-18 l/perc). A beállítandó gázmennyiség főként a hegesztőáram erősségétől 
függ.

2 Hegesztőhuzal behelyezése: a hegesztőhuzalt a megmunkálandó anyagnak megfelelően kell 
megválasztani. A hegesztőhuzalnak megfelelő áramátadót és huzalelőtoló hengert kell használni. 

 Részletesebben lásd: 7.2.. Huzalelőtoló, HU-15. oldal

3 A hegesztési feszültséget a hegesztési fokozatkapcsoló használatával kell kiválasztani.

4 Állítsa be a huzalelőtolási sebességet.

 3. táblázat. maxiMIG 250 kezelőelemei, HU-13. oldal valamint 4. táblázat. maxiMIG 300 
kezelőelemei, HU-14. oldal

5 A hegesztőpisztoly kapcsolójának lenyomásával kezdje meg a hegesztést.

VESZÉLY
Áramütés
Veszélyes feszültség hibás kábel miatt.
• Ellenőrizze az összes feszültség alatti kábel és csatlakozás szabályos telepítését és 

sérülésmentességét.
• Cserélje ki a sérült, deformálódott vagy kopott alkatrészeket.

VESZÉLY
Sérülések vagy anyagi károk
A szakszerűtlen hálózati csatlakozás személyi sérülést vagy károsodást eredményezhet.
• A komponenseket csak kihúzott hálózati csatlakozó mellett szerelje össze.
• A berendezést kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.
• A készüléken, ill. a rendszeren kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetnek 

munkálatokat.

MEGJEGYZÉS

Hegesztés alatt a fokozatkapcsolót nem szabad működtetni.



 HU - 12 BA-0005 • 2020-12-07

7. Üzemeltetés maxiMIG 210/250/300

7. Üzemeltetés

7.1. Kezelőelemek

7.1.1. maxiMIG 210

MEGJEGYZÉS

• A készüléken, ill. a rendszeren kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetnek 
munkálatokat.

6. ábra maxiMIG 210 elölnézete

A Hegesztési fokozatkapcsoló
B Főkapcsoló

C Huzalelőtolási sebesség 
szabályozója

D Pont-idő tekerőgomb

E Központi csatlakozóaljzat
F Hőmérsékleti hibajelző lámpa

Tétel Leírás

(A) Hegesztési fokozatkapcsoló, 8 fokozat

(B) Főkapcsoló

• „0” állás: Berendezés kikapcsolva

• „1” állás: Berendezés bekapcsolva

(C) A kívánt 1,6–18 m/perc huzalelőtolási sebesség fokozatmentes beállításához

(D) A pont-idő 0,5 másodperc és 5 másodperc között állítható. Normál hegesztési üzemhez 
a forgógombnak „0” állásban (bal végállás) kell lennie.

(E) Pisztoly-kábelköteg központi csatlakozóaljzata

(F) Hőmérsékleti hibajelző lámpa. A berendezés termikus túlterhelése esetén kigyullad. 
A hegesztést már nem lehet a hegesztőpisztoly gombjával indítani. A berendezés 
a ventilátor működése esetén kb. 5 perc elteltével újra üzemképes.

A

B

E

F

D

C
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7.1.2. maxiMIG 250

7. ábra maxiMIG 250 elölnézete

A Hegesztési fokozatkapcsoló
B Huzalelőtolási sebesség 

szabályozója

C Pont-idő tekerőgomb
D Főkapcsoló

E Központi csatlakozóaljzat
F Hőmérsékleti hibajelző lámpa
G maxiMIG 250 típustáblája

3. táblázat maxiMIG 250 kezelőelemei

Tétel Leírás

(A) Hegesztési fokozatkapcsoló, 12 fokozat

(B) A kívánt 1,0–24 m/perc huzalelőtolási sebesség fokozatmentes beállításához

(C) A pont-idő 0,5  másodperc és 10 másodperc között állítható. Normál hegesztési üzemhez 
a forgógombnak „0” állásban (bal végállás) kell lennie.

(D) Főkapcsoló. 

• „0” állás: Berendezés kikapcsolva

• „1” állás: Berendezés bekapcsolva

(E) Pisztoly-kábelköteg központi csatlakozóaljzata.

(F) Hőmérsékleti hibajelző lámpa. A berendezés termikus túlterhelése esetén kigyullad. 
A hegesztést már nem lehet a hegesztőpisztoly gombjával indítani. A berendezés 
a ventilátor működése esetén kb. 5 perc elteltével újra üzemképes.

(G) maxiMIG 250 típustáblája. A gép műszaki specifikációját tartalmazza.

A

B

C

D

E

F

G



 HU - 14 BA-0005 • 2020-12-07

7. Üzemeltetés maxiMIG 210/250/300

7.1.3. maxiMIG 300

8. ábra maxiMIG 300 elölnézete

A Hegesztési fokozatkapcsoló
B Huzalelőtolási sebesség 

szabályozója

C 2 ütemű / 4 ütemű választókapcsoló
D Pont-idő forgókapcsoló
E Főkapcsoló

F Központi csatlakozóaljzat
G Hőmérsékleti hibajelző lámpa
H maxiMIG 300 típustáblája

4. táblázat maxiMIG 300 kezelőelemei

Tétel Leírás

(A) Hegesztési fokozatkapcsoló, 12 fokozat

(B) A kívánt 1,0–24 m/perc huzalelőtolási sebesség fokozatmentes beállításához

(C) Kapcsoló az üzemmódok kiválasztásához: 2 ütemű / 4 ütemű / ponthegesztés.

 Szimbólumok leírása a HU-15 oldalon

(D) A pont-idő 0,5  másodperc és 10 másodperc között állítható. Normál hegesztési üzemhez 
a forgógombnak „0” állásban (bal végállás) kell lennie.

(E) Főkapcsoló. 

• „0” állás: Berendezés kikapcsolva

• „1” állás: Berendezés bekapcsolva

(F) Pisztoly-kábelköteg központi csatlakozóaljzata.

(G) Hőmérsékleti hibajelző lámpa. A berendezés termikus túlterhelése esetén kigyullad. 
A hegesztést már nem lehet a hegesztőpisztoly gombjával indítani. A berendezés 
a ventilátor működése esetén kb. 5 perc elteltével újra üzemképes.

(H) maxiMIG 300 típustáblája. A gép műszaki specifikációját tartalmazza.

G

A

B

C
D

E

F

H
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7.1.4. Szimbólumok leírása 
2 ütemű / 4 ütemű / ponthegesztés (maxiMIG 300)

7.2. Huzalelőtoló

7.3. Huzalelőtoló henger cseréje

1 Csavarja ki a recézett fejű csavart (C).

2 Ügyeljen arra, hogy a huzalelőtoló henger hornya egy vonalban legyen a huzalvezető csövekkel (B).

3 Ügyeljen a huzalelőtoló henger helyes beszerelésére. A huzalelőtoló hengert úgy helyezze be, hogy 
a kívánt méret (pl. 0,8) elölről olvasható legyen.

4 A rugós nyomóegység (A) segítségével úgy állítsa be a huzalelőtoló henger nyomását, hogy a huzal 
a kinyújtott kábelkötegben egyenletesen haladjon és ne hajoljon ki.

7.3.1. Tekercsfék
A huzalmegfogó tüske (F) egy tekercsfékkel van felszerelve, amely megakadályozza a huzaltekercs (G) 
továbbfutását a huzalelőtoló motor megállásakor. Az imbuszcsavar (E) jobbra forgatásával növelni lehet 
a fékezőerőt.

Szimbólum Leírás

2 ütemű üzem: rövid hegesztési varratokhoz és fércelési munkákhoz. 
A hegesztés folyamatban van, amíg a hegesztőpisztoly gombját nyomják.

4 ütemű üzem: hosszú hegesztési varratokhoz. A hegesztési folyamat 
a hegesztőpisztoly gombjának első megnyomására elindul, a második 
megnyomásra leáll.

Pontok: ponthegesztés esetén egy speciális gázterelő segítségével két egymást 
fedő lemez egymáshoz nyomható és pontszerűen összehegeszthető. Lapos 
hegesztési pontok elérése érdekében lemezvastagságtól függően a megfelelő 
áramerősséget kell választani. A hegesztési folyamat a hegesztőpisztoly 
gombjának megnyomásával indul és a forgókapcsolón (D) beállított pont-
időelteltével fejeződik be. A következő hegesztési folyamat a pisztoly 
gombjának ismételt megnyomásával indul. A hegesztőpisztoly gombjának idő 
előtti elengedésével a hegesztési folyamat azonnal megszakad.

9. ábra Huzalelőtoló henger cseréje

MEGJEGYZÉS

Az adott huzalátmérőhöz megfelelő hornyot használjon.

A

B
C
D

E

F

G
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8. Karbantartás és tisztítás maxiMIG 210/250/300

7.3.2. Huzaltovábbítás a pisztoly-kábelkötegben
A hegesztőhuzal súrlódási ellenállása a huzalvezető spirálban a kábelköteg hosszával arányosan nő. 
A pisztoly-kábelköteg hosszát ezért ne válasszuk a szükségesnél hosszabbra. Alumínium hegesztőhuzal 
használata esetén ajánlott a huzalvezető spirált teflon huzalvezető maggal helyettesíteni. A pisztoly-
kábelköteg hossza ne legyen nagyobb 3 m-nél.

Ajánlatos a huzalvezető spirált és a huzalvezető csövet egy huzaltekercs elhasználása után sűrített 
levegővel kifújni. A huzalvezető spirál csúszóképessége a továbbított huzalmennyiségtől és a huzal 
tulajdonságaitól függően romlik. Észrevehetően rosszabb huzaltovábbítás esetén a huzalvezető spirált 
ki kell cserélni.

8. Karbantartás és tisztítás

Vegye figyelembe az EN 60974-4 ívhegesztő berendezések üzemeltetésére vonatkozó

időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat adatait, továbbá az egyes országokban érvényben lévő 
törvényeket és előírásokat.

A hegesztő áramforrás nagy mértékben karbantartásmentes.

A Jäckle & Ess Systems GmbH azonban a következő karbantartási munkákat javasolja:

• Az áramátadót és a gázterelőt rendszeresen meg kell tisztítani a hegesztési fröccsenésektől és 
a szennyeződésektől. A fúvókát a tisztítás után tapadásgátlóval kell kezelni a fröccsenések 
tapadásának csökkentése érdekében.

• Az áramátadót rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem használódott-e el és nincs-e rajta sérülés, 
és idejében ki kell cserélni.

• A berendezés belsejét a szennyeződés mértékétől függően porszívóval ki kell takarítani.

MEGJEGYZÉS

A karbantartási intervallumok irányadatok, és egyműszakos üzemre vonatkoznak.

VESZÉLY
Áramütés
A karbantartási, fenntartási, össze- és szétszerelési, illetve javítási munkálatok során mindig tartsa be 
a következőket:
• Kapcsolja ki az áramforrást.
• Zárja el a gázellátást.
• Zárja el a sűrített levegő csatlakozását.
• Válasszon le minden elektromos csatlakozást.
• Kapcsolja ki a teljes berendezést.
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9. Zavarok és azok megszüntetése

VESZÉLY
Illetéktelen személyek beavatkozása általi sérülésveszély és készülékkárosodás
Súlyos sérüléshez és jelentős készülékkárosodáshoz vezethet, ha a terméken szakszerűtlen javításokat 
vagy módosításokat hajtanak végre. A termékgarancia megszűnik, ha illetéktelen személyek végeznek 
javítást vagy módosítást a terméken.
• A készüléken, ill. a rendszeren kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetnek 

munkálatokat.

5. táblázat Zavarok és azok megszüntetése

Zavar Ok Elhárítás

A huzal kihajlik a huzalelőtoló 
henger és a huzalvezető henger 
között

• A huzalelőtoló hengerek nyomása túl nagy • Lásd: 7.2.. Huzalelőtoló, HU-15. oldal

• A huzalelőtoló henger és a vezetőcső 
közötti távolság túl nagy

• Távolság ellenőrzése

• Huzalvezető csövet újra beállítani

Nem egyenletes előtolás • A huzal rosszul tekeredik le 
a huzaltekercsről

• Huzalhenger ellenőrzése

• Huzalhengert újra behelyezni

• A huzalmegfogó tüske nehezen mozog • Megfogó tüske ellenőrzése

• Nem megfelelő huzalelőtoló henger • Lásd: 7.2.. Huzalelőtoló, HU-15. oldal

• Huzalelőtoló cső, ill. huzalvezető spirál 
elszennyeződött/meghibásodott

• Lásd: 7.2.. Huzalelőtoló, HU-15. oldal

• Áramátadó eltömődött/meghibásodott • Áramátadó tisztítása/cseréje

• Hegesztőhuzal szennyeződött/rozsdás • Hegesztőhuzal cseréje

• Huzalvezető cső nincs egy vonalban 
a huzalelőtoló henger hornyával

• Lásd: 7.2.. Huzalelőtoló, HU-15. oldal

Porózus hegesztési varrat • Munkadarab felületének tisztasága nem 
megfelelő (festék, rozsda, olaj, zsír)

• Felület megtisztítása

• Nincs védőgáz (mágnesszelep nem nyit) • Mágnesszelep ellenőrzése/cseréje

• Túl kevés védőgáz • Védőgáz-mennyiség ellenőrzése 
a nyomáscsökkentőn

• Gázterelő elszennyeződött • Tisztítsa ki a gázterelőt

Hegesztési teljesítmény túl alacsony • Egy hálózati fázis hiányzik • Hálózati biztosíték ellenőrzése

• Hálózati kábel ellenőrzése

A hegesztés kezdetekor a huzal 
visszaég az áramátadóba

• A huzalelőtoló rosszul tol, a huzalelőtoló 
hengerek elforognak

• Lásd: 7.2.. Huzalelőtoló, HU-15. oldal
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10. Melléklet maxiMIG 210/250/300

10. Melléklet

10.1. Alkatrészek

10. ábra maxiMIG 210 elölnézete

6. táblázat maxiMIG 210 pótalkatrészek kívül

Tétel Megnevezés Cikkszám

A Bordázott gumiszőnyeg 024.270.004

B Oldallemez, jobb oldal 715.097.108

C Billenőkapcsoló 400 V 440.160.038

D Finom fokozatkapcsoló, 8 fokozat 440.308.039

Kapcsológomb 440.890.040

E Forgógomb 28 mm 305.031.008

Fedél 28 mm 305.031.024

F Forgógomb 21 mm 305.023.007

Fedél 21 mm 305.023.016

G Testkábel fogóval 702.250.010

Tömszelence M20 × 1,5 420.700.001

Anya M20 × 1,5 420.700.002

H Oldallemez, bal oldal 715.097.107

I Elülső skálalemez 304.097.102

J Biztosítéktartó, bajonettzáras sapkával 464.601.001

Üvegcsöves biztosíték, vékony huzalos 5 × 20 mm 464.010.005

K Jelzőelem 42 V, sárga 463.042.011

L Fogantyú, fekete 305.179.005

A

B
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F
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J

L

K

H
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11. ábra maxiMIG 250/maxiMIG 300 elölnézete

7. táblázat maxiMIG 250/300 pótalkatrészek kívül

Tétel Megnevezés Cikkszám

A Bordázott gumiszőnyeg 024.030.001

B Oldallemez, jobb oldal 715.097.027

C Billenőkapcsoló 400 V 440.160.038

D Finom fokozatkapcsoló, 12 fokozat 440.025.103

Kapcsológomb 440.025.104

E Forgógomb D28 mm 305.031.008

Fedél D28 mm 305.031.024

F Beépített hüvely BEB35-50 422.031.024

G Oldallemez, bal oldal 715.097.028

H Forgógomb D21 mm (maxiMIG 300) 305.023.007

Fedél D21 mm (maxiMIG 300) 305.023.016

I Központi csatlakozóaljzat kompletten 455.042.011

Elülső burkolat ZA-hoz 455.042.011

J Jelzőelem42 V, sárga 463.042.011

K Elülső skálalemez – maxiMIG 300 304.097.205

Elülső skálalemez – maxiMIG 250 304.097.200

L Fogantyú, fekete 179 mm 305.179.005
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10. Melléklet maxiMIG 210/250/300

12. ábra maxiMIG 210 oldalnézete

A
B
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D
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8. táblázat maxiMIG 210 pótalkatrészek belül

Tétel Megnevezés Cikkszám

A Ventilátor D 119 mm, 230 V 450.115.000

B Egyenirányító, 6 lemez, 3 dióda 461.200.002

Hőkapcsoló 90° (nyitó) az egyenirányítóhoz 445.080.004

C Mágnesszelep NSZ 2,5 / 42 V, G 1/8 I 465.018.009

D Gáztömlő 6 × 3 / 1,5 m 709.150.003

E Hálózati kábel 4 × 2,5 mm², 5 m csatlakozódugasszal 704.025.013

F Fojtószelep csatlakozókábellel 706.052.002

G Huzalelőtoló egység, 2 hengeres hajtás, 1 feszítőkar, 
típus: 15530

455.042.113

Huzalelőtoló henger 0,8/1,0 mm-es acélhoz - 30 mm 455.030.001

Huzalelőtoló henger 1,0/1,2 mm-es acélhoz - 30 mm 455.030.002

Huzalelőtoló henger 1,0/1,2 mm-es alumíniumhoz - 30 mm 455.030.016

H Házkeret kompletten 715.097.100

I Bolygókerék D = 100 mm 301.100.001

J Fixkerék D = 100 mm 301.100.002

K Huzalmegfogó tüske Swissfeed 306.050.020

Anya a huzalmegfogó tüskéhez Swissfeed 306.050.021

L Palacktartó lánc, 24 szemes 703.059.003

M maxiMIG 210 hegesztőtrafó kapcsolóval 722.006.003

N Vezérlőpanel MMS 2-1 IR 600.050.001

O Kontaktor BWS DL 4K-14 42 V 442.042.011

P Vezérlőtrafó 230/400 V 42 V 462.042.050
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10. Melléklet maxiMIG 210/250/300

13. ábra maxiMIG 250/300 oldalnézete
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9. táblázat maxiMIG 250/300 pótalkatrészek

Tétel Megnevezés Cikkszám

A Egyenirányító, 6 lemez, 4 dióda (maxiMIG 250) 461.200.003

Egyenirányító, 6 lemez, 6 dióda (maxiMIG 300) 461.200.016

B Ventilátor 130 mm, 230 V 450.130.005

C Hőkapcsoló 90 °C (nyitó), fekete felirattal 445.080.004

Hőkapcsoló 50 °C (nyitó), piros felirattal 445.050.005

D Tömszelence M20 × 1,5 420.700.001

Ellenanya M20 × 1,5 420.700.002

E Mágnesszelep NSZ 2,5 / 42 V, G 1/8 I 465.018.009

F Gáztömlő 1,5 m 709.150.003

G maxiMIG 250 hegesztőtrafó kapcsolóval 722.006.054

maxiMIG 300 hegesztőtrafó kapcsolóval 722.006.004

Hőkapcsoló 160 °C (nyitó) a hegesztőtrafóhoz 445.160.001

H Huzalelőtoló motor 4 hengeres hajtással és 1 feszítőkarral 455.030.020

Huzalelőtoló motor külön 455.030.024

Huzalelőtoló henger 0,8/1,0 mm-es acélhoz - 30 mm 455.030.004

Huzalelőtoló henger 1,0/1,2 mm-es acélhoz - 30 mm 455.030.005

Huzalelőtoló henger 1,0/1,2 mm-es alumíniumhoz - 30 mm 455.030.003

I Ház kompletten 715.097.200

J Bolygókerék 140 mm 301.140.003

K Fixkerék 140 mm 301.140.004

L Hálózati kábel 4 × 2,5 mm2, 5 m csatlakozódugasszal 704.025.013

M Huzalmegfogó tüske Swissfeed 306.050.020

Anya a huzalmegfogó tüskéhez Swissfeed 306.050.021

N Palacktartó lánc, 24 szemes 101.097.010

O Fojtószelep kompletten ellenállással és csatlakozókábellel 706.052.002

P Kontaktor DL 4K-14, 42 V 442.042.011

Q Vezérlőtrafó 230/400-42 V, 92 VA 462.042.011

R Vezérlőpanel MS 20 - 2 (maxiMIG 250) 462.042.011

Vezérlőpanel MS 20 - 6 (maxiMIG 300) 600.058.001

Visszaégés-potméter 100 k kompletten (maxiMIG 300) 705.059.006
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10. Melléklet maxiMIG 210/250/300

14. ábra maxiMIG 210 DV-egységek pótalkatrészei

10. táblázat maxiMIG 210 DV-egységek pótalkatrészei

Tétel Megnevezés Cikkszám

A Huzalbemeneti ütköző, KS 0,6–1,6 mm huzal 455.042.208

B Huzalelőtoló henger 0,8/1,0 mm-es acélhoz - 30 mm 455.030.001

Huzalelőtoló henger 1,0/1,2 mm-es acélhoz - 30 mm 455.030.002

Huzalelőtoló henger 1,0/1,2 mm-es alumíniumhoz - 30 mm 455.030.016

Ellennyomó henger 30 mm 455.030.011

C Elülső burkolat ZA-hoz, Swissfeed 455.042.011

D Központi csatlakozóaljzat kompletten, Swissfeed 455.042.010

E Rögzítőcsavar 455.042.208

F Bal nyomókar kompletten SF15030 455.042.301

G Nyomóegység kompletten SF 455.042.003

A

B

CD

E

F

G
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15. ábra maxiMIG 250/300 DV-egységek pótalkatrészei

11. táblázat maxiMIG 250/300 DV-egységek pótalkatrészei

Tétel Megnevezés Cikkszám

1. Műanyag lemez 455.042.034

2. Jobb nyomókar kompletten 455.042.030

3. Bal nyomókar kompletten 455.042.031

4. Nyomóegység kompletten 455.042.032

5. Előtoló fogaskerék kompletten 455.030.032

6. Meghajtó fogaskerék 300 mm 455.030.030

7. Rögzítőcsavar M5 455.042.033

8. Nyomóhenger 30 mm 455.030.011

9. Huzalbemeneti ütköző 0,6–1,6 mm 455.042.208

10. Összekötő fogaskerék 30 mm 455.030.031

11. Huzalelőtoló henger 0,8/1,0 mm-es acélhoz, 30 mm 455.030.004

11. Huzalelőtoló henger 1,0/1,2 mm-es acélhoz, 30 mm 455.030.005

11. Huzalelőtoló henger 1,0/1,2 mm-es alumíniumhoz, 30 mm 455.030.003

12. Központi csatlakozóaljzat kompletten SF 455.042.010

13. Elülső burkolat ZA-hoz, SF 455.042.011
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11. Kapcsolási rajzok maxiMIG 210/250/300

11. Kapcsolási rajzok

11.1. maxiMIG 210 kapcsolási rajza

16. ábra maxiMIG 210 kapcsolási rajza
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11.2. maxiMIG 250/300 kapcsolási rajza

17. ábra maxiMIG 250/300 kapcsolási rajza
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