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T³umaczenie oryginalnej instrukcji u¿ytkowania

Producent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zmian w niniejszej instrukcji u¿ytkowania bez powiadamiania o tym 
u¿ytkowników. Koniecznoœæ wprowadzania zmian spowodowana mo¿e byæ b³êdami drukarskimi, ewentualnymi 
niedok³adnoœciami otrzymanych informacji lub udoskonaleniem konstrukcji niniejszego wyrobu. Zmiany uwzglêdniane s¹ jednak w 
nowych wydaniach niniejszej instrukcji. Wszystkie wymienione w niniejszej instrukcji obs³ugi znaki towarowe i znaki firmowe stanowi¹ 
w³asnoœæ danych w³aœcicieli/producentów. Dane kontaktowe przedstawicielstw i partnerów Jäckle & Ess System GmbH na 
ca³ym œwiecie mo¿na znaleŸæ na naszej stronie www.jess-welding.com.

PL
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1 Identyfikacja
Urządzenia do spawania MIG/MAG maxiMIG 210/250/300 służą do spawania materiałów 
o różnych grubościach, począwszy od najcieńszych blach (pojazdy mechaniczne) po najgrubsze 
materiały. Dzięki nim bardzo dobre wyniki uzyskuje się także w przypadku spawania stali nierdzewnej 
i aluminium.

Dostępne są następujące wersje:

• maxiMIG 210

• maxiMIG 250

• maxiMIG 300

1.1 Oznaczenie
Produkt spełnia obowiązujące na danym rynku wymagania dotyczące wprowadzenia do obrotu. 
Jeśli wymagane jest odpowiednie oznaczenie, zostało ono umieszczone na produkcie.

2 Bezpieczeństwo
Należy przestrzegać instrukcji zawartych w załączonym dokumencie „Safety instructions”.

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może być wykorzystywane wyłącznie do wskazanych w niej 
celów i w opisany sposób. Należy przestrzegać wymaganych warunków eksploatacji, konserwacji 
i napraw.

• Każde inne użycie nie jest zgodne z przeznaczeniem.

• Niedozwolone jest samowolne dokonywanie przeróbek lub zmian zwiększających wydajność 
urządzenia.

2.2 Obowiązki użytkownika
Do wykonywania prac z wykorzystaniem urządzenia należy dopuszczać wyłącznie osoby, które:

• zapoznały się z podstawowymi przepisami dot. BHP i zapobiegania wypadkom;

• zostały wdrożone w użytkowanie urządzenia;

• przeczytały ze zrozumieniem niniejszą instrukcję użytkowania;

• które przeczytały ze zrozumieniem załączony dokument „Safety instructions”;

• zostały odpowiednio przeszkolone;

• ze względu na specjalistyczne wykształcenie, wiedzę i doświadczenie mogą rozpoznać potencjalne 
niebezpieczeństwa.

Osoby postronne nie powinny przebywać w miejscu wykonywania pracy.

Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym kraju.

• Należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom. 
Urządzenie to, zgodnie z normą DIN EN 60974-10, jest urządzeniem spawalniczym klasy A. 
Urządzenia spawalnicze klasy A nie są przewidziane do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych 
zasilanych energią elektryczną przez publiczny, niskonapięciowy system zasilania. Zastosowanie 
w takich pomieszczeniach może skutkować zakłóceniami elektromagnetycznymi powodującymi 
uszkodzenie urządzeń lub ich nieprawidłowe działanie. Używaj urządzenia tylko w obszarach 
przemysłowych.

2.3 Środki ochrony indywidualnej
Aby uniknąć ryzyka dla użytkowników, niniejsza instrukcja zaleca stosowanie środków ochrony 
indywidualnej (ŚOI).

Składają się na nie: odzież ochronna, okulary ochronne, maska przeciwpyłowa klasy P3, rękawice 
ochronne i obuwie robocze.
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2 Bezpieczeństwo maxiMIG 210/250/300

2.4 Klasyfikacja ostrzeżeń
Ostrzeżenia zastosowane w instrukcji użytkowania są podzielone na cztery różne poziomy i podane przed 
potencjalnie niebezpiecznymi czynnościami. Zostały one uporządkowane malejąco według stopnia 
ważności i mają następujące znaczenie:

2.5 Bezpieczeństwo produktu
Produkt został opracowany i wykonany zgodnie z uznanymi standardami bezpieczeństwa i wytycznymi. 
W niniejszej instrukcji użytkowania zawarte są ostrzeżenia przed niemożliwym do wykluczenia 
zagrożeniem dla użytkowników, osób trzecich, sprzętu lub innych wartości rzeczowych. Zignorowanie tych 
uwag może spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, szkody dla środowiska lub materialne. 

• Produkt może być eksploatowany wyłącznie w niezmienionym, dobrym stanie technicznym 
i w warunkach określonych w niniejszej instrukcji.

• Należy zawsze przestrzegać wartości granicznych określonych w danych technicznych. Przeciążenia 
prowadzą do uszkodzenia.

• Urządzeń zabezpieczających zamontowanych w urządzeniu nie wolno demontować, mostkować ani 
w inny sposób pomijać.

• W przypadku eksploatowania narzędzia na zewnątrz należy zastosować odpowiednią ochronę 
przed wpływem warunków atmosferycznych.

• Należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń oraz prawidłowego i zgodnego 
z przeznaczeniem działania.

• Nie wolno wystawiać urządzenia na deszcz i należy unikać wilgotnego lub mokrego otoczenia.

• Należy się zabezpieczyć przed porażeniem prądem, stosując podkładki izolacyjne i nosząc suchą 
odzież.

• Urządzenia elektrycznego nie wolno używać w obszarach zagrożonych pożarem lub wybuchem.

• Spawanie łukowe może doprowadzić do uszkodzenia oczu, skóry i słuchu! Dlatego podczas prac 
z wykorzystaniem urządzenia należy zawsze stosować wyposażenie ochronne.

• Wszystkie opary metali, szczególnie ołowiu, kadmu, miedzi i berylu, są szkodliwe dla zdrowia! Należy 
zapewnić wystarczającą wentylację lub odciąg. Należy zawsze przestrzegać ustawowych wartości 
granicznych.

• Przedmioty odtłuszczone za pomocą rozpuszczalników zawierających chlor należy wypłukać czystą 
wodą. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo uwalniania się fosgenu. Nie należy umieszczać 
kąpieli odtłuszczających zawierających chlor w pobliżu miejsca spawania.

• Należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i usunąć przed 
rozpoczęciem pracy materiały łatwopalne z miejsca spawania. W miejscu pracy należy mieć 
przygotowane odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Oznacza bezpośrednie niebezpieczeństwo. Niezastosowanie się prowadzi do śmierci lub najcięższych 
obrażeń.

OSTRZEŻENIE
Oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Niezastosowanie się może spowodować 
ciężkie obrażenia.

PRZESTROGA
Oznacza możliwość wystąpienia szkodliwej sytuacji. Niezastosowanie się może spowodować lekkie lub 
nieznaczne obrażenia.

UWAGA
Oznacza ryzyko niewłaściwych efektów pracy lub szkód materialnych w wyposażeniu.
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2.6 Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne
Na produkcie umieszczone są następujące tabliczki ostrzegawcze i informacyjne:

2.7 Postępowanie w sytuacji zagrożenia
W razie awarii należy natychmiast odłączyć następujące doprowadzenia:

• Zasilanie energią elektryczną

• Dopływ sprężonego powietrza

• Dopływ gazu

Dalsze środki, jakie należy podjąć, można znaleźć w instrukcji użytkowania źródła prądu lub 
w dokumentacji innych urządzeń peryferyjnych.

Symbol Znaczenie

Przeczytać instrukcję użytkowania i stosować się do niej!

Przed otwarciem wyjąć wtyczkę elektryczną!

Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią!
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3 Opis produktu

3.1 Dane techniczne

Produkcja zgodna z normą europejską EN 60974-1 i EN 60974-10

Rys. 1 Dane techniczne maxiMIG 210/250/300

A maxiMIG 210 B maxiMIG 250 C maxiMIG 300

Tab. 1 Dane techniczne maxiMIG 210/250/300

Źródło prądu maxiMIG 210 maxiMIG 250 maxiMIG 300

Napięcie zasilające 50/60 Hz 400 V, 3 fazy 400 V, 3 fazy, ±10% 400 V, 3 fazy, ±10%

Prąd pobierany lmax = 13 A Imax = 15 A, leff = 9 A Imax = 18 A, leff = 11 A

Bezpiecznik 16 A, zwłoczny 16 A, zwłoczny 16 A, zwłoczny

Max. pobór mocy 8,5 kVA 11 kVA 13 kVA

Zakres regulacji 30–200 A 40–250 A 40–300 A

Napięcie robocze 15,5–24 V 21–42 V 21–45 V

Poziomy napięcia 8 12 12

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

Cykl pracy 60% (40°C) 150 A / 21,5 V 190 A / 23,5 V 190 A / 23,5 V

Cykl pracy 100% (40°) 120 A / 20 V 140 A / 21 V 150 A / 21,5 V

Rodzaj ochrony IP22 IP22 IP22

Klasa izolacji H (180°C) H (180°C) H (180°C)

Typ chłodzenia F F F

Waga 57 kg 82 kg 92 kg

Wymiary (dł. × szer. × wys. w mm) 795 × 365 × 590 880 × 365 × 750 880 × 365 × 750

Emisja hałasu <70 db(A) <70 db(A)

Podajnik drutu

Silnik podajnika drutu z napędem czterorolkowym 42 V, 50 W

Prędkość podawania drutu 1,0–24,0 m/min.

Średnica drutu 0,8–1,2 mm

UWAGA
Generator musi wygenerować co najmniej o 30% więcej mocy od mocy maksymalnej urządzenia. 
Przykład: 13 kVA (urządzenie) + 30% = 17 kVA. W przypadku tego urządzenia należy używać 
generatora 17 kVA. Mniejszy generator może spowodować uszkodzenia urządzenia spawalniczego 
Jäckle & Ess oraz samego generatora i dlatego nie należy go używać!
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3.2 Warunki środowiskowe
Źródło prądu spawalniczego można eksploatować tylko w zakresie temperatur od −10°C do +40°C oraz 
przy względnej wilgotności powietrza do 50% przy +40°C lub do 90% przy +20°C. Powietrze otoczenia 
musi być wolne od nadzwyczaj dużych ilości pyłu, kwasów, gazów korozyjnych lub innych substancji, o ile 
nie powstają one podczas spawania.

3.3 Tabliczka znamionowa
Źródło prądu spawalniczego posiada na obudowie tabliczkę znamionową z następującymi 
oznaczeniami:

Rys. 2 Tabliczka znamionowa maxiMIG 210

Rys. 3 Tabliczka znamionowa maxiMIG 250
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3.4 Stosowane znaki i symbole

4 Wyposażenie standardowe

Części wyposażenia i części eksploatacyjne należy zamawiać osobno.

Dane do zamówienia oraz indeksy (numery katalogowe) części wyposażenia i części eksploatacyjnych 
znajdują się w aktualnych prospektach.

 Informacje kontaktowe w sprawach dotyczących doradztwa i zamówień znajdują się w witrynie 
internetowej www.jess-welding.com.

4.1 Transport
Przed wysyłką przedmioty dostawy są starannie sprawdzane i pakowane, jednak nie można wykluczyć 
uszkodzeń podczas transportu.

4.2 Składowanie
Warunki fizyczne składowania w pomieszczeniu zamkniętym:

 Warunki otoczenia podczas transportu i składowania na Strona PL-7

Rys. 4 Tabliczka znamionowa maxiMIG 300

Symbol Opis

• Symbol wyliczania w przypadku instrukcji postępowania oraz wyliczeń

 Symbol odsyłacza wskazuje na szczegółowe, uzupełniające lub dalsze informacje

1. Etapy postępowania w tekście, które należy wykonać w danej kolejności

Tab. 2 Wyposażenie standardowe

• Źródło prądu 
spawalniczego

• Instrukcja użytkowania • Ulotka informacyjna „Ogólne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa”

Sprawdzanie po 
dostawie

Na podstawie dowodu dostawy sprawdzić, czy przesyłka jest kompletna!

Sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona (kontrola wzrokowa)!

W razie 
reklamacji

Jeżeli przesyłka została uszkodzona podczas transportu, należy natychmiast 
skontaktować się z ostatnim spedytorem! Zachować opakowanie, aby 
ewentualnie mógł sprawdzić je spedytor.

Opakowanie do 
odesłania

W miarę możliwości należy użyć oryginalnego opakowania i oryginalnych 
materiałów opakowaniowych. W razie wątpliwości dotyczących opakowania 
i zabezpieczenia transportowego należy skontaktować się z dostawcą.
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5 Opis działania

Ustawianie poziomów spawania

maxiMIG 250/300: Przełącznik 12-poziomowy

maxiMIG 210: Przełącznik 8-poziomowy

Funkcje sterowania maxiMIG 210/250

Możliwość ustawienia podajnika drutu i czasu spawania w punkcie

Funkcje sterowania maxiMIG 300

• Możliwość ustawienia podajnika drutu i czasu spawania w punkcie

• Przełącznik wyboru 2-takt / 4-takt / spawanie punktowe

• Podajnik drutu z napędem 4-rolkowym

Chłodzenie źródła prądu przez cichy wentylator

Wentylator jest włączany przez termostat i działa dopiero po rozgrzaniu się źródła prądu. W przerwach 
w spawaniu wentylator wyłącza się natychmiast po jego wychłodzeniu.

Termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe

Jeśli z powodu ekstremalnie dużego obciążenia lub wysokiej temperatury otoczenia następuje 
przekroczenie temperatury roboczej, zamontowany wyłącznik cieplny wyłącza prąd spawalniczy.

Rys. 5 Opis działania maxiMIG 210/250/300

A Przełącznik poziomów 
spawania

B Regulator prędkości 
podawania drutu

C Przełącznik wyboru 2-takt/
4-takt (tylko maxiMIG 300)

D Regulator obrotowy czasu 
spawania w punkcie

E Przełącznik główny
F Gniazdo przyłącza 

centralnego

G Lampka informująca 
o zakłóceniach w zakresie 
temperatury

H Tabliczka znamionowa

G

A

B

C
D

E

F

H
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Gniazdo przyłącza centralnego

Gniazdo przyłącza centralnego umożliwia szybkiego podłączenie i odłączenie uchwytu spawalniczego.

Wszystkie elementy elektroniczne są zainstalowane w metalowej obudowie. Prąd jest doprowadzany za 
pomocą osobnego kabla przyłączeniowego.

 Napięcie przyłączeniowe i poboru mocy:

 3.1 Dane techniczne na Strona PL-6

6 Uruchomienie

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu nieoczekiwanego uruchomienia
Podczas czynności konserwacyjnych, utrzymaniowych, montażu, demontażu i napraw należy 
przestrzegać następujących zasad:
• Wyłączyć źródło prądu.
• Odciąć dopływ gazu.
• Odciąć dopływ sprężonego powietrza.
• Odłączyć wszystkie połączenia elektryczne.
• Wyłączyć całe urządzenie spawalnicze.

PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo obrażeń
Zwiększone obciążenie hałasem.
• Należy używać środków ochrony indywidualnej: środki ochrony słuchu.

OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem elektrycznym
Niebezpieczne napięcie w przypadku uszkodzenia kabli.
• Sprawdzić, czy wszystkie przewody elektryczne i złącza są prawidłowo zainstalowane i czy nie 

mają uszkodzeń.
• Wymienić uszkodzone, zdeformowane lub zużyte części.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń
Zmiażdżenia kończyn dolnych wskutek nagłego ruchu źródła prądu.
• Sprawdzić maszynę pod kątem stabilności.
• Ustawiać tylko na płaskich powierzchniach.

PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo obrażeń
Duża waga.
• Podczas przesuwania urządzenia pamiętać o odpowiednio wczesnym wyhamowaniu.

UWAGA
• Należy uwzględnić następujące informacje:

 Opis produktu na Strona PL-6

• Wszelkie prace dotyczące urządzenia lub systemu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani 
pracownicy.

• Komponenty wolno użytkować wyłącznie w pomieszczeniach wyposażonych w odpowiednią 
wentylację.
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6.1 Przyłącze zasilające

1 Wtyczkę elektryczną umieść w odpowiednim gnieździe wtykowym.

6.2 Spawanie
Aby zapewnić wysoką jakość spawania, należy wybrać odpowiedni poziom napięcia oraz optymalną 
prędkość podawania drutu oraz ilość gazu.

1 Ustawianie reduktora ciśnienia butli: Ustawić wymaganą ilość gazu osłonowego na reduktorze ciśnienia 
butli (6–18 l/min). Ilość gazu, którą należy ustawić, zależy zasadniczo od natężenia prądu 
spawalniczego.

2 Wkładanie drutu spawalniczego: Wybrać drut spawalniczy stosownie do obrabianego materiału. 
Zastosować końcówkę prądową i rolkę podajnika drutu odpowiednią dla drutu spawalniczego. 

 Bliższe informacje, zob. rozdział 7.2 Podajnik drutu na stronie PL-15

3 Wybrać napięcie spawania za pomocą przełącznika poziomów spawania.

4 Ustawić prędkość podawania drutu.

 Tab. 3 Elementy obsługi maxiMIG 250 na stronie PL-13 oraz Tab. 4 Elementy obsługi maxiMIG 300 
na stronie PL-14

5 Uruchomić proces spawania poprzez naciśnięcie przycisku uchwytu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem elektrycznym
Niebezpieczne napięcie w przypadku uszkodzenia kabli.
• Sprawdzić, czy wszystkie przewody elektryczne i złącza są prawidłowo zainstalowane i czy nie 

mają uszkodzeń.
• Wymienić uszkodzone, zdeformowane lub zużyte części.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Szkody osobowe lub materialne
Nieprawidłowe przyłączenie do sieci może spowodować szkody osobowe i materialne.
• Montuj komponenty tylko przy wyjętej wtyczce elektrycznej.
• Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazd wtykowych eksploatowanych z uziemiaczem.
• Wszelkie prace dotyczące urządzenia lub systemu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani 

pracownicy.

UWAGA
Podczas spawania nie naciskać przełącznika poziomów.
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7 Eksploatacja

7.1 Elementy obsługi

7.1.1 maxiMIG 210

UWAGA
• Wszelkie prace dotyczące urządzenia lub systemu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani 

pracownicy.

Rys. 6 Widok z przodu maxiMIG 210

A Przełącznik poziomów 
spawania

B Przełącznik główny

C Regulator prędkości podawania drutu
D Regulator obrotowy czasu spawania 

w punkcie

E Gniazdo przyłącza centralnego
F Lampka informująca o zakłóceniach 

w zakresie temperatury

Poz. Opis

(A) Przełącznik poziomów spawania, 8 poziomów.

(B) Przełącznik główny

• Pozycja „0”: Urządzenie wyłączone

• Pozycja „1”: Urządzenie włączone

(C) Do bezstopniowego ustawiania żądanej prędkości podawania drutu w zakresie 
od 1,6–18 m/min.

(D) Możliwość ustawienia czasu spawania w punkcie w zakresie od 0,5 sekundy do 5 sekund. 
W zwykłym trybie spawania pokrętło musi znajdować się w pozycji „0” (ogranicznik lewy).

(E) Gniazdo przyłącza centralnego pakietu przewodów uchwytu.

(F) Lampka informująca o zakłóceniach w zakresie temperatury. Zapala się w przypadku 
termicznego przeciążenia urządzenia. Operacji spawania nie można już uruchomić za 
pomocą przycisku uchwytu. Urządzenie, dzięki działaniu wentylatora, po okołu 5 minutach 
jest ponownie gotowe do użycia.

A

B

E

F

D

C
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7.1.2 maxiMIG 250

Rys. 7 Widok z przodu maxiMIG 250

A Przełącznik poziomów spawania
B Regulator prędkości podawania 

drutu

C Regulator obrotowy czasu 
spawania w punkcie

D Przełącznik główny
E Przyłącze centralne

F Lampka informująca o zakłóceniach 
w zakresie temperatury

G Tabliczka znamionowa 
maxiMIG 250

Tab. 3 Elementy obsługi maxiMIG 250

Poz. Opis

(A) Przełącznik poziomów spawania, 12 poziomów.

(B) Do bezstopniowego ustawiania żądanej prędkości podawania drutu w zakresie 
od 1,0–24 m/min.

(C) Możliwość ustawienia czasu spawania w punkcie w zakresie od 0,5 sekundy do 10 sekund. 
W zwykłym trybie spawania pokrętło musi znajdować się w pozycji „0” (ogranicznik lewy).

(D) Przełącznik główny. 

• Pozycja „0”: Urządzenie wyłączone

• Pozycja „1”: Urządzenie włączone

(E) Gniazdo przyłącza centralnego pakietu przewodów uchwytu.

(F) Lampka informująca o zakłóceniach w zakresie temperatury. Zapala się w przypadku 
termicznego przeciążenia urządzenia. Operacji spawania nie można już uruchomić za 
pomocą przycisku uchwytu. Urządzenie, dzięki działaniu wentylatora, po okołu 5 minutach 
jest ponownie gotowe do użycia.

(G) Tabliczka znamionowa maxiMIG 250. Zawiera specyfikację techniczną maszyny.
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7.1.3 maxiMIG 300

Rys. 8 Widok z przodu maxiMIG 300

A Przełącznik poziomów spawania
B Regulator prędkości podawania 

drutu
C Przełącznik wyboru 2-takt / 

4-takt

D Przełącznik obrotowy czasu 
spawania w punkcie

E Przełącznik główny
F Przyłącze centralne

G Lampka informująca 
o zakłóceniach w zakresie 
temperatury

H Tabliczka znamionowa 
maxiMIG 300

Tab. 4 Elementy obsługi maxiMIG 300

Poz. Opis

(A) Przełącznik poziomów spawania, 12 poziomów.

(B) Do bezstopniowego ustawiania żądanej prędkości podawania drutu w zakresie 
od 1,0–24 m/min.

(C) Przełącznik wyboru trybów pracy: 2-takt / 4-takt / spawanie punktowe.

 Opis symboli na stronie PL-15

(D) Możliwość ustawienia czasu spawania w punkcie w zakresie od 0,5 sekundy do 10 sekund. 
W zwykłym trybie spawania pokrętło musi znajdować się w pozycji „0” (ogranicznik lewy).

(E) Przełącznik główny. 

• Pozycja „0”: Urządzenie wyłączone

• Pozycja „1”: Urządzenie włączone

(F) Gniazdo przyłącza centralnego pakietu przewodów uchwytu.

(G) Lampka informująca o zakłóceniach w zakresie temperatury. Zapala się w przypadku 
termicznego przeciążenia urządzenia. Operacji spawania nie można już uruchomić za 
pomocą przycisku uchwytu. Urządzenie, dzięki działaniu wentylatora, po okołu 5 minutach 
jest ponownie gotowe do użycia.

(H) Tabliczka znamionowa maxiMIG 300. Zawiera specyfikację techniczną maszyny.

G
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B
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D

E

F

H
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7.1.4 Opis symboli 
2-takt / 4-takt / punkty (maxiMIG 300)

7.2 Podajnik drutu

7.3 Wymiana rolki podajnika drutu

1 Wykręcić śrubę radełkowaną (C).

2 Uważać, aby rowek rolki podajnika drutu leżał w jednej linii z rurami prowadnika drutu (B).

3 Zadbać o prawidłową pozycję instalacji rolki podajnika drutu. Rolkę podajnika drutu włożyć tak, aby 
pożądany rozmiar (np. 0,8) był czytelny od przodu.

4 Za pomocą jednostki sprężynowej (A) ustawić docisk rolki podajnika drutu tak, aby drut przy 
rozciągniętym pakiecie przewodów był podawany równomiernie i aby nie dochodziło do jego 
wygięcia.

7.3.1 Hamulec szpuli
Trzpień mocujący drut (F) posiada hamulec szpuli, który zapobiega dalszemu ruchowi szpuli drutu (G) po 
zatrzymaniu silnika podajnika drutu. Poprzez obracanie w prawą stronę śruby imbusowej (E) można 
zwiększyć działanie hamujące.

Symbol Opis

Tryb pracy 2-taktowy: krótkie spoiny i heftowanie. Operacja spawania trwa, 
dopóki wciśnięty jest przycisk uchwytu.

Tryb pracy 4-taktowy: dla długich spoin. Operacja spawania jest uruchamiana 
po naciśnięciu po raz pierwszy przycisku uchwytu, a zatrzymywana po 
naciśnięciu go po raz drugi.

Spawanie punktowe: Za pomocą specjalnej dyszy gazowej można naciskać na 
siebie dwie pokrywające się blachy i spawać je punktowo. W celu uzyskania 
płaskich punktów spawalniczych należy, w zależności od grubości blachy, 
wybrać odpowiednie natężenie prądu. Operacja spawania rozpoczyna się po 
naciśnięciu przycisku uchwytu i kończy po czasie spawania w punkcie 
ustawionym na przełączniku obrotowym (D). Następna operacja spawania 
zostaje uruchomiona po ponownym naciśnięciu przycisku uchwytu. 
Przedwczesne zwolnienie tego przycisku powoduje natychmiastowe 
przerwanie operacji spawania.

Rys. 9 Wymiana rolki podajnika drutu

UWAGA
Używać rowka odpowiedniego dla danej średnicy drutu.

A

B
C
D

E

F

G
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7.3.2 Podawanie drutu w pakiecie przewodów uchwytu
Opór tarcia drutu spawalniczego w spirali prowadnika drutu zwiększa się wraz z długością pakietu 
przewodów. Dlatego pakietu przewodów palnika nie powinien być dłuższy, niż jest to konieczne. Podczas 
obróbki aluminiowego drutu spawalniczego zaleca się zamianę spirali prowadnika drutu na teflonowy 
rdzeń prowadnika drutu. Długość pakietu przewodów uchwytu nie powinna wynosić więcej niż 3 m.

Zaleca się przedmuchanie spirali oraz rury prowadnika drutu po zespawaniu rolki drutu ze szpuli 
sprężonym powietrzem. Zdolność spirali prowadnika drutu do ślizgania pogarsza się w zależności od 
podawanej ilości drutu oraz jego jakości. Gdy podawanie drutu jest w sposób zauważalny trudniejsze, 
należy wymienić spiralę prowadnika drutu.

8 Konserwacja i czyszczenie

Należy zapoznać się z informacjami normy EN 60974-4 Sprzęt do spawania łukowego — Kontrola 
okresowa i badanie oraz odpowiednich ustaw i wytycznych krajowych.

Źródło prądu spawalniczego jest w dużej mierze bezobsługowe.

Jednakże Jäckle & Ess Systems GmbH zaleca wykonywać następujące czynności konserwacyjne:

• Regularnie oczyszczać końcówkę prądową oraz dyszę gazową z odprysków spawalniczych 
i zanieczyszczeń. Na końcówce prądowej i dyszy gazowej stosować środek zapobiegający 
przyleganiu, aby zapobiec przywieraniu odprysków.

• Końcówkę prądową regularnie sprawdzać pod kątem zużycia i uszkodzenia, w odpowiednim 
czasie wymienić.

• Wnętrze urządzenia czyścić w zależności od stopnia zabrudzenia odkurzaczem.

UWAGA
Okresy konserwacyjne są wartościami przybliżonymi i dotyczą jednozmianowego trybu pracy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem elektrycznym
Podczas czynności konserwacyjnych, utrzymaniowych, montażu, demontażu i napraw należy 
przestrzegać następujących zasad:
• Wyłączyć źródło prądu.
• Odciąć dopływ gazu.
• Odciąć dopływ sprężonego powietrza.
• Odłączyć wszystkie połączenia elektryczne.
• Wyłączyć całe urządzenie spawalnicze.
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9 Usterki i ich usuwanie

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia przez osoby nieupoważnione
Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy i modyfikacje produktu mogą doprowadzić do poważnych 
obrażeń lub uszkodzenia sprzętu. Gwarancja na produkt nie obejmuje ingerencji przez osoby 
nieuprawnione.
• Wszelkie prace dotyczące urządzenia lub systemu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani 

pracownicy.

Tab. 5 Usterki i ich usuwanie

Usterka Przyczyna Sposób usunięcia

Drut wygina się pomiędzy rolką 
podajnika drutu a rolką 
prowadnika drutu.

• Docisk rolek podajnika drutu jest za duży • Zob. rozdział 7.2 Podajnik drutu na 
stronie PL-15

• Dystans między rolką podajnika drutu 
a rurą prowadzącą jest za duży

• Sprawdzić dystans

• Na nowo wyjustować rurę prowadnika 
drutu

Nieregularne podawanie • Drut odwija się z oporem od szpuli • Sprawdzić rolkę drutu

• Na nowo włożyć rolkę drutu

• Trzpień mocujący drut pracuje ciężko • Sprawdzić trzpień mocujący

• Nieprawidłowa rolka podajnika drutu • Zob. rozdział 7.2 Podajnik drutu na 
stronie PL-15

• Zanieczyszczona/uszkodzona rura 
podajnika drutu lub spirala prowadnika 
drutu

• Zob. rozdział 7.2 Podajnik drutu na 
stronie PL-15

• Zatkana/uszkodzona końcówka prądowa • Oczyścić/wymienić końcówkę prądową

• Zanieczyszczony/przyrdzewiały drut 
spawalniczy

• Wymiana drutu spawalniczego

• Rura prowadnika drutu nie znajduje się 
w jednej płaszczyźnie z rowkiem rolki 
podajnika drutu

• Zob. rozdział 7.2 Podajnik drutu na 
stronie PL-15

Porowata spoina • Zanieczyszczona powierzchnia 
przedmiotu (kolor, rdza, olej, smar)

• Oczyścić powierzchnię

• Brak gazu osłonowego 
(zawór magnetyczny nie otwiera się)

• Sprawdzić/wymienić zawór magnetyczny

• Za mało gazu osłonowego • Sprawdzić ilość gazu osłonowego na 
reduktorze ciśnienia

• Zanieczyszczona dysza gazowa • Wyczyścić dyszę gazową

Za mała moc spawania • Brak fazy sieci • Sprawdzić bezpiecznik sieciowy

• Sprawdzić przewód zasilający

Drut na początku spawania wypala 
się z powrotem do końcówki 
prądowej

• Podajnik drutu przesuwa się 
nieprawidłowo, rolki podajnika drutu 
ślizgają się

• Zob. rozdział 7.2 Podajnik drutu na 
stronie PL-15
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10 Załącznik

10.1 Części zamienne

Rys. 10 Widok z przodu maxiMIG 210

Tab. 6 Części zamienne maxiMIG 210 na zewnątrz

Poz. Nazwa Nr art.

A Mata gumowa z rowkami 024.270.004

B Blacha boczna prawa 715.097.108

C Przełącznik kołyskowy 400 V 440.160.038

D Precyzyjny przełącznik poziomów, 8 poziomów 440.308.039

Przełącznik dźwigniowy 440.890.040

E Pokrętło 28 mm 305.031.008

Pokrywa 28 mm 305.031.024

F Pokrętło 21 mm 305.023.007

Pokrywa 21 mm 305.023.016

G Przewód masowy z kleszczami 702.250.010

Złącze śrubowe kablowe M20 × 1,5 420.700.001

Nakrętka M20 × 1,5 420.700.002

H Blacha boczna, lewa 715.097.107

I Przednia tabliczka ze skalą 304.097.102

J Oprawka bezpiecznika z bagnetowym kapturkiem 
zamykającym

464.601.001

Bezpiecznik 5 × 20 mm 464.010.005

K Element sygnałowy 42 V, żółty 463.042.011

L Rękojeść czarna 305.179.005
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Rys. 11 Widok z przodu maxiMIG 250/maxiMIG 300

Tab. 7 Części zamienne maxiMIG 250/300 na zewnątrz

Poz. Nazwa Nr artykułu

A Mata gumowa z rowkami 024.030.001

B Blacha boczna prawa 715.097.027

C Przełącznik kołyskowy 400 V 440.160.038

D Precyzyjny przełącznik poziomów, 12 poziomów E880531

E Pokrętło D28 mm 305.031.008

Pokrywa D28 mm 305.031.024

F Gniazdo żeńskie BEB35-50 422.031.024

G Blacha boczna, lewa 715.097.028

H Pokrętło D21 mm (maxiMIG 300) 305.023.007

Pokrywa D21 mm (maxiMIG 300) 305.023.016

I Przyłącze centralne kompletne 455.042.011

Osłona przednia dla przyłącza centralnego 455.042.011

J Element sygnałowy 42 V, żółty 463.042.011

K Przednia tabliczka ze skalą — maxiMIG 300 304.097.205

Przednia tabliczka ze skalą — maxiMIG 250 304.097.200

L Rękojeść czarna 179 mm 305.179.005
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Rys. 12 Widok boczny maxiMIG 210
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Tab. 8 Części zamienne maxiMIG 210 wewnątrz

Poz. Nazwa Nr art.

A Wentylator D 119 mm, 230 V 450.115.000

B Prostownik, 6 płytek, 3 diody 461.200.002

Wyłącznik cieplny 90° (zestyk rozwierny) dla prostownika 445.080.004

C Zawór magnetyczny średn. nom. 2,5 / 42 V, G 1/8 I 465.018.009

D Wąż gazowy 6 × 3 / 1,5 m 709.150.003

E Przewód zasilający 4 × 2,5 mm², 5 m z wtykiem 704.025.013

F Dławik tłumiący z kablem przyłączeniowym 706.052.002

G Jednostka podajnika drutu, napęd 2-rolkowy, 1 dźwignia 
zaciskowa typu 15530

455.042.113

Rolka podajnika drutu 0,8/1,0 dla stali – 30 mm 455.030.001

Rolka podajnika drutu 1,0/1,2 mm dla stali – 30 mm 455.030.002

Rolka podajnika drutu 1,0/1,2 dla aluminium – 30 mm 455.030.016

H Rama obudowy kompletna 715.097.100

I Rolka kierowana D 100 mm 301.100.001

J Rolka niekierowana D 100 mm 301.100.002

K Trzpień mocujący drut Swissfeed 306.050.020

Nakrętka do trzpienia mocującego drut Swissfeed 306.050.021

L Łańcuch uchwytu butelki 24-członowy 703.059.003

M Transformator spawalniczy maxiMIG 210 z przełącznikiem 722.006.003

N Płytka drukowana sterownika MMS 2-1 IR 600.050.001

O Stycznik sieciowy BWS DL 4K-14 42 V 442.042.011

P Transformator sterowniczy 230/400 V 42 V 462.042.050
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Rys. 13 Widok boczny maxiMIG 250/300
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Tab. 9 Części zamienne maxiMIG 250/300

Poz. Nazwa Nr art.

A Prostownik, 6 płytek, 4 diody (maxiMIG 250) 461.200.003

Prostownik, 6 płytek, 6 diod (maxiMIG 300) 461.200.016

B Wentylator 130 mm, 230 V 450.130.005

C Wyłącznik cieplny 90°C (zestyk rozwierny), napis czarny 445.080.004

Wyłącznik cieplny 50°C (zestyk zwierny), napis czerwony 445.050.005

D Złącze śrubowe kablowe M20 × 1,5 420.700.001

Przeciwnakrętka M20 × 1,5 420.700.002

E Zawór magnetyczny średn. nom. 2,5 / 42 V, G 1/8 I 465.018.009

F Wąż gazowy 1,5 m 709.150.003

G Transformator spawalniczy maxiMIG 250 
z przełącznikiem

722.006.054

Transformator spawalniczy maxiMIG 300 
z przełącznikiem

E880536

Wyłącznik cieplny 160°C (zestyk rozwierny) dla 
transformatora spawalniczego

445.160.001

H Silnik podajnika drutu z napędem 4-rolkowym i 1 dźwignią 
zaciskową

455.030.020

Silnik podajnika drutu pojedynczo 455.030.024

Rolka podajnika drutu 0,8/1,0 mm dla stali – 30 mm 455.030.004

Rolka podajnika drutu 1,0/1,2 mm dla stali – 30 mm 455.030.005

Rolka podajnika drutu 1,0/1,2 dla aluminium – 30 mm 455.030.003

I Obudowa kompletna 715.097.200

J Rolka kierowana 140 mm 301.140.003

K Rolka niekierowana 140 mm 301.140.004

L Przewód zasilający 4 × 2,5 mm2, 5 m z wtykiem 704.025.013

M Trzpień mocujący drut Swissfeed 306.050.020

Nakrętka do trzpienia mocującego drut Swissfeed 306.050.021

N Łańcuch uchwytu butelki 24-członowy 101.097.010

O Dławik tłumiący kompletny z opornikiem i kablem 
przyłączeniowym

706.052.002

P Stycznik sieciowy DL 4K-14, 42 V 442.042.011

Q Transformator sterowniczy 230/400-42 V, 92 VA 462.042.011

R Płytka drukowana sterownika MS 20 – 2 (maxiMIG 250) 600.050.001

Płytka drukowana sterownika MS 20 – 6 (maxiMIG 300) 600.058.001

Potencjometr upalania 100 k kompletny (maxiMIG 300) 705.059.006
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Rys. 14 Części zamienne jednostki PD maxiMIG 210

Tab. 10 Części zamienne jednostki PD maxiMIG 210

Poz. Nazwa Nr art.

A Złączka wlotu drutu, drut KS 0,6–1,6 mm 455.042.208

B Rolka podajnika drutu 0,8/1,0 mm dla stali – 30 mm 455.030.001

Rolka podajnika drutu 1,0/1,2 mm dla stali – 30 mm 455.030.002

Rolka podajnika drutu 1,0/1,2 dla aluminium – 30 mm 455.030.016

Rolka dociskowa 30 mm 455.030.011

C Osłona przednia dla przyłącza centralnego, Swissfeed 455.042.011

D Przyłącze centralne kompletne, Swissfeed 455.042.010

E Śruba mocująca 455.042.208

F Ramię dociskowe lewe, kompletne SF15030 455.042.301

G Jednostka dociskowa kompletna SF 455.042.003

A

B

CD

E

F

G
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Rys. 15 Części zamienne jednostki PD maxiMIG 250/300

Tab. 11 Części zamienne jednostki PD maxiMIG 250/300

Poz. Nazwa Nr art.

1 Płyta z tworzywa sztucznego 455.042.034

2 Ramię dociskowe prawe, kompletne 455.042.030

3 Ramię dociskowe lewe, kompletne 455.042.031

4 Jednostka dociskowa kompletna 455.042.032

5 Zębnik podajnika kompletny 455.030.032

6 Zębnik napędzający 300 mm 455.030.030

7 Śruba mocująca M5 455.042.033

8 Rolka dociskowa 30 mm 455.030.011

9 Złączka wlotu drutu 0,6–1,6 mm 455.042.208

10 Zębnik łączący 30 mm 455.030.031

11 Rolka podajnika drutu 0,8/1,0 mm dla stali 30 mm 455.030.004

11 Rolka podajnika drutu 1,0/1,2 mm dla stali 30 mm 455.030.005

11 Rolka podajnika drutu 1,0/1,2 dla aluminium 30 mm 455.030.003

12 Przyłącze centralne kompletne SF 455.042.010

13 Osłona przednia dla przyłącza centralnego, SF 455.042.011
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11 Schematy ideowe

11.1 Schemat ideowy maxiMIG 210

Rys. 16 Schemat ideowy maxiMIG 210
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11.2 Schemat ideowy maxiMIG 250/300

Rys. 17 Schemat ideowy maxiMIG 250/300
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