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3WELDING value

Du har uDstyret i orDen, når Der står 
MiGatroniC på Det hele!

Med mange års erfaring inden for svejsning ved 
Migatronic, at både virksomheder og svejsere 
lægger vægt på sikkerhed og kvalitet – det 
gælder også, når de vælger svejsetilbehør.  
i dette katalog har vi sammensat et unikt  
program af kvalitetstilbehør, der er specielt 
fremstillet til svejsebranchen.

tilbehøret overholder naturligvis alle gældende 
standarder og sikkerhedsmæssige lovkrav inden 
for området. 

på www.migatronic.dk finder du manualer  
og sikkerhedsdatablade på vores komplette 
tilbehørsprogram.

Med Migatronic tilbehør lover vi 
Migatronic WELDING value

under hele svejseprocessen!
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MigatROnic tilbehøR til den KRæSne SVejSeR

WELDING value

SVejSeMÅtte
svejsemåtte i skind og kunst-
spalt. længde 520 mm, bredde 
330 mm.

art.nr. .........................81930010

hageSKind til hjelMe
halsbeskyttelse udviklet 
specielt til Migatronic svejse-
hjelme. beskytter mod svejse-
sprøjt og svejselys.

art.nr. .........................81930041

SVejSejaKKe
letvægts svejse-/beskyttel-
sesjakke i brandhæmmende 
materiale udviklet specielt til 
svejseindustrien. beskytter mod 
slibe- og svejsesprøjt. onesize.

art.nr. .........................81930043

SVejSeFORKlæde
svejseforklæde i kunst-spalt 
med nittet nylonrem og klik-
spænde. beskytter mod slibe- 
og svejse-sprøjt. længde 900 
mm, bredde 580 mm.

art.nr. .........................81930015

beKlædning

SVejSeFORKlæde 
lUKSUSMOdel
svejseforklæde i kunst-spalt 
med læderremme og rul-
lespænde. beskytter mod slibe- 
og svejse-sprøjt. længde 900 
mm, bredde 580 mm.

art.nr. .........................81930016 

SKødeSKind
skødeskind i kunst-spalt med 
nittet nylonrem og klikspænde. 
beskytter mod slibe- og svejse- 
sprøjt. længde 500 mm, 
bredde 580 mm.

 

art.nr. .........................81930018 

SVejSeæRMeR
letvægts svejseærmer i brand-
hæmmende materiale med 
elastik og knapanordning til 
skulderbefæstigelse. beskytter 
mod slibe- og svejsesprøjt.

art.nr. .........................81930040

SVejSehætte
hOVed & naKKe
svejsehætte i kunst-spalt til 
beskyttelse af hoved og nakke 
under svejsning og slibning.

 

art.nr. .........................81910117

SVejSehætte  
hOVed, halS & SKUldRe
svejsehætte i brandhæmmende 
materiale til beskyttelse af 
hoved, hals og skuldre mod  
svejse- og slibesprøjt samt  
svejselys.

art.nr. .........................81930042

gaMacheR
Gamacher i kunst-spalt med 
velcrospænde. beskytter fodtøj 
mod slibe- og svejsesprøjt. sæt 
á 2 stk.

art.nr. .........................81930036

beklædning 

Det er vigtigt, at svejseren er godt beskyttet, så svejsesprøjt og svejse-/slibegnister på hud og tøj undgås.  
samtidig er en perfekt pasform for komfort under svejsningen af afgørende betydning for svejserens  
velbefindende. Migatronics svejsebeklædning er Ce mærket, og materialer og design er nøje udvalgt.  
Med Migatronic er du klædt i mærkevarer fra top til tå!



MigatROnic tilbehøR til den KRæSne SVejSeR

WELDING value 5

tig SVejSehandSKe StR. 10
tiG handske i blødt gedeskind 
med manchet i oksespalt. syet 
med kevlartråd. indvendige 
syninger i fingrene. ekstra for-
stærket håndflade. slidstærk 
handske med perfekt pasform  
til kvalitetssvejsning. 
overholder gældende sund-
hedsstandarder mht. krom-6 
indhold. længde 35 cm. str. 10.
art.nr. ..........................81930070

Mig hd SVejSehandSKe StR. 10
MiG handske i ruskind med 
fleece foring. syet med kevlar-
tråd. luftaffjedret foring for 
øget varmeresistens. ekstra 
forstærket for bedre greb og 
øget holdbarhed. overholder 
gældende sundhedsstandarder 
mht. krom-6 indhold. længde 
35 cm. str. 10.

art.nr. ..........................81930072

Mig hd SVejSehandSKe StR. 11
MiG handske i ruskind med 
fleece foring. syet med kevlar-
tråd. luftaffjedret foring for 
øget varmeresistens. ekstra 
forstærket for bedre greb og 
øget holdbarhed. overholder 
gældende sundhedsstandarder 
mht. krom-6 indhold. længde 
35 cm. str. 11.

art.nr. ..........................81930073

tig SVejSehandSKe StR. 11
tiG handske i blødt gedeskind  
med manchet i oksespalt. syet 
med kevlartråd. indvendige 
syninger i fingrene. ekstra for-
stærket håndflade. slidstærk 
handske med perfekt pasform  
til kvalitetssvejsning. 
overholder gældende sund-
hedsstandarder mht. krom-6 
indhold. længde 35 cm. str. 11.
art.nr. ..........................81930071

Mig SVejSehandSKe StR. 11
MiG handske i ruskind. syet 
med kevlartråd. ekstra forstær-
ket for bedre greb og øget 
holdbarhed. Fleece foring og 
elastisk manchet sikrer optimal 
pasform. overholder gældende 
sundhedsstandarder mht. 
krom-6 indhold. længde 35 
cm. str. 11.

art.nr. ..........................81930075

Mig SVejSehandSKe StR. 10
MiG handske i ruskind. syet 
med kevlartråd. ekstra forstær-
ket for bedre greb og øget 
holdbarhed. Fleece foring og 
elastisk manchet sikrer optimal 
pasform. overholder gældende 
sundhedsstandarder mht. 
krom-6 indhold. længde 35 
cm. str. 10.

art.nr. ..........................81930074

beKlædning

handsker 

Svejserens vigtigste arbejdsredskab er hænderne! et sikkert greb mindsker risikoen for skader, og med  
Migatronics svejsehandsker er du samtidig sikret en pasform, der matcher dig og din svejseopgave. har du  
allergi eller vil du gerne sikre dig mod at udvikle allergier, er Migatronics svejsehandsker også det rigtige valg, 
da de overholder gældende sundhedsstandarder med hensyn til krom-6 indhold.
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MigatROnic tilbehøR til den KRæSne SVejSeR

WELDING value

Migadcplus

For svejseren er svejsning meget mere end blot et job!  
Det er et stolt håndværk, der kræver tekniske  
færdigheder og blik for detaljer. Med MigaDCplus  
er svejseren garanteret de optimale betingelser, når  
der skal frembringes et svejsemesterværk. MigaDCplus er 
ideel til industri, håndværk og værksted – og klarer selv  
de mest krævende opgaver.

Den nyeste aDC* teknologi i det optiske filter reducerer 
vinkelafhængigheden betydeligt. De lysglimt, svejseren 
udsættes for, kan medføre stort ubehag for øjnene – men 
med MigaDCplus er svejseren fuldt beskyttet i en synsvinkel 
på +/- 30°, hvilket også tilgodeser øjen, hals- og hoved-
bevægelser. 

tekniske data:

• Fuldautomatisk filter (aDF)

• ekstern justering af Din indstilling 6-8 og 9-13

• ekstern justering af forsinkelse på åbningstid

• ekstern justering af følsomhed

• eksternt valg af slibe-/svejsefunktion

• stort synsfelt 96 x 68,5 mm

• klassifikation: 1/1/1/1

• MigaDCplus standard godkendt iht. en379, en175, en166

• MigaDCplus air godkendt iht. en379, en175, en166, en12941, 
en14594.

 anvendelsesområder: 

•	 MMa (elektrode) 

•	 MiG/MaG 

•	 tiG

•	 slibning

Med Migadcplus får du:
• en standard model eller en air model, der er forberedt for 

friskluft

• et behageligt og klart syn fra alle vinkler, hvorved træthed i 
øjnene og behovet for genindstilling af hjelmens funktioner 
minimeres

• overlegen optisk kvalitet, så svejseren kan yde sit bedste

• aerodynamisk design, der leder generende svejserøg væk

• let og hurtig adgang til justering af hjelmens funktioner via 
udvendigt betjeningspanel

• tiG mode (Din 6-8)

• Mulighed for at montere ramme til styrkeglas

• Mulighed for at montere sikkerhedshjelm

• 3 års garanti 

OPtiSKe SVejSehjelMe

Optiske svejsehjelme 

Migatronic går ikke på kompromis med sikkerheden. vores svejsehjelme beskytter øjne og ansigt under  
svejsning, så arbejdsskader og unødvendige gener undgås. samtidig er der tænkt på høj komfort og unik  
optik, så svejseren får de optimale arbejdsbetingelser. uanset om du ønsker en traditionel svejsehjelm eller  
en fuldautomatisk løsning med friskluftsystem, har Migatronic den svejsehjelm, der passer til dit behov. 

Klassifikation: 1/1/1/1 
Migadcplus er derfor ganske velfortjent klassificeret med 
topkarakteren 1 inden for optik, lysdiffusion, homogenitet 
og vinkelafhængighed!

* ADC = Angular Dependence Compensation = kompensation for skæve vinkler
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MigatROnic tilbehøR til den KRæSne SVejSeR

WELDING value

K l

Migadcplus Standard
art. nr. 81910830

svejsehjelm med fuldautomatisk filter (aDF). udvendig justering 
af Din 6-8 og 9-13. udvendigt skift mellem svejse- og slibefunk-
tion samt regulering af forsinkelse af åbningstid og følsomhed. 

perfekt til krævende opgaver indenfor industri, håndværk og 
værksted. Godkendt iht. en379, en175, en166.

c a a b c

d

e

F

g h

i j

OPtiSKe SVejSehjelMe

e

Pos. art.nr. beskrivelse

81910830 MigaDCplus standard

a 81910846 bolt for hovedbånd

b 81910845 bremse for hovedbånd

c 81910847 Møtrik for hovedbånd

d 81910848 hovedbånd

e 81910844 svedbånd

F 81910849 løs hjelmskal

g 81910841 indvendigt beskyttelsesglas
107,5 x 71,5 mm

h 81910850 ramme for styrkeglas

i 81911051
81911046
81911047
81911048

styrkeglas +1,0
styrkeglas +1,5
styrkeglas +2,0
styrkeglas +2,5

j 81910840 aDF Grand GDs plus

K 81910842 udvendigt beskyttelsesglas
147 x 125 mm

l 81910843 Frontramme

M 81910860 sikkerhedshjelm

n 81910861 adapter til montering på MigaDCplus  

standard og air

MigADCplus Air anvender de samme dele som MigADCplus Standard.
M n

Sikkerhedshjelm
Migatronics optiske svejsehjelme kan monteres med sikkerheds-
hjelm. bremserne på begge sider af hjelmen er med integreret 
fjeder til at holde hjelmskallen på plads. Denne løsning er derfor 
også ideel til positionssvejsning. når svejseren har andre arbejds-
opgaver, er svejsehjelmen let at afmontere selv med svejsehand-
sker på. og svejseren er fortsat beskyttet, da afmontering foregår, 
mens sikkerhedshjelmen stadig er monteret.  Den robuste konstruk- 
tion sikrer lang standtid på både sikkerhedshjelm og adapter. * Leveringsklar februar 2015
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MigatROnic tilbehøR til den KRæSne SVejSeR

WELDING value

Pos. art.nr. beskrivelse

81910835 MigaDCplus air

X 81910852 slangeholder

Y 81910851 ansigtstætning

Z 81910853 pakninger

Migadcplus air
art. nr. 81910835

svejsehjelm med fuldautomatisk filter (aDF) og forberedt for 
montering af friskluftenhed. Den integrerede luftkanal med 
justerbare luftgæller giver svejseren mulighed for at justere 
luftstrømmen. Godkendt iht. en379, en175, en166, en12941, 
en14594.

MigaDCplus air har i øvrigt de samme indstillingsmuligheder og 
fordele som MigaDCplus standard. 

art.nr. beskrivelse

81910870 basic 2000 Flow Control

81910309 Forfilter

81910310 partikelfilter p3

81910318 løst batteri

81910854 slange

81910858 bælte

81910292 lader

art.nr. beskrivelse

81910880 Chemical 3F Flow Control

81910324 Filter a2p3

81910328 Filter a2b2e2sXp3-oZon

81910856 løst batteri

81910857 slange

81910859 bælte

81910855 lader

X

Z
Z

ZZ

Y

MigADCplus Air med Chemical 3F 
Flow Control og filter A2P3

basic 2000 Flow control
art. nr. 81910870

Motoriseret åndedrætsværn med p3 partikelfilter. enheden er 
udstyret med en micro-computer, der muliggør et konstant flow, 
uanset batteriets størrelse, og uanset hvor meget filteret er  
tilstoppet. Falder flowet til under det indstillede niveau, vil  
svejseren blive advaret af en akustisk alarm. Flowet kan indstilles  
på 8 trin fra 140-210 l/min. Micro-computeren giver også svejse- 
ren mulighed for at kontrollere procenten på batteriets styrke  
eller resterende filterkapacitet. Godkendt iht. en12941/a2-th3.

chemical 3F Flow control
art. nr. 81910880

ny generation af motoriseret åndedræftsværn, konstrueret til  
filtrering af forurenede stoffer i form af gasser, dampe, partikler 
og kombinationen af disse. enheden er godkendt i tæthedsklasse  
ip65, som sikrer, at den også kan bruges i tunge industrielle 
miljøer, kemisk industri m.m.

Chemical 3F har et farvedisplay til visning af alle relevante infor-
mationer. enheden er desuden forsynet med en micro-computer, 
der advarer svejseren ved lavt flow eller tilstoppede filtre. Flow 
kan indstilles fra 120–235 l/min. Chemical 3F leveres med li-ion 
14,4v 2,6ah batteri og en hurtiglader, der sikrer et fuldt genop-
ladet batteri på under 3 timer. Godkendt iht. en12941/th2-th3, 
en12942/tM2-tM3.

MigADCplus Air med Basic 2000 Flow 
Control

8191088081910870

OPtiSKe SVejSehjelMe

81910870 81910835

Basic 2000 Flow Control Chemical 3F Flow Control

8191083581910880 + 81910324

MigADCplus Air anvender de samme dele som MigADCplus Standard.
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MigatROnic tilbehøR til den KRæSne SVejSeR

WELDING value

Pos. art.nr. beskrivelse

81910599 Focus² aDF svejsehjelm

a 81910807 aDF

b 81910801 udvendigt beskyttelsesglas 85,9x103,6 mm

c 81910802 indvendigt beskyttelsesglas 53,7x104,8 mm

d 81910804 bundramme til fastspænding af aDF 

e 81910803 ramme til fastspænding af aDF 

e1 81910814 ramme til fastspænding af aDF & styrkeglas

F 81910805 hovedbånd

g 81910806 svedbånd

h 81910813 bolt for hovedbånd

i 81910809 skrue for aDF

j 81910811 bremse til hovedbånd

K 81910812 Møtrik til hovedbånd

l 81910860 sikkerhedshjelm

M 81910861 adapter til montering på Focus2 aDF

Focus² adF
art. nr. 81910599

Focus² aDF svejsehjelmen er perfekt til hobby, håndværk og  
let industri. hjelmen har aDF-filter med automatisk skift fra lys til 
mørk og er godkendt iht. Ce en 379, Ce en 175b, en 166b. 

tekniske data:

• Fuldautomatisk filter (aDF)

• ekstern justering af  Din indstilling 9-13

• justerbart delay (forsinkelse af åbningstid) 

• synsfelt 97 x 47 mm

• klassifikation 1/1/1/2

• justerbar følsomhed

• solar 

• slibefunktion

• kan monteres med ramme til styrkeglas

• kan monteres med sikkerhedshjelm

anvendelsesområder: 

•	 MMa (elektrode) 

• MiG/MaG

• tiG (>10amp)

• slibning

F

K

h
j

g

a bc de

i

e1

OPtiSKe SVejSehjelMe

l

M

* Leveringsklar februar 2015

Sikkerhedshjelm
Migatronics optiske svejsehjelme kan monteres med sikkerhedshjelm. bremserne på begge sider af hjelmen er med integreret fjeder til at 
holde hjelmskallen på plads. Denne løsning er derfor også ideel til positionssvejsning. når svejseren har andre arbejds-opgaver, er svejse-
hjelmen let at afmontere selv med svejsehandsker på. og svejseren er fortsat beskyttet, da afmontering foregår, mens sikkerhedshjelmen 
stadig er monteret.  Den robuste konstruktion sikrer lang standtid på både sikkerhedshjelm og adapter.
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MigatROnic tilbehøR til den KRæSne SVejSeR

WELDING value

SVejSehjelM aR-27 PP
polypropylen svejsehjelm med 
observationsglas.

art.nr. ..........................81910090

hÅndSKæRM
lille, let håndskærm i pvC.

art.nr. ..........................81910144

SlibeSKæRM
slibeskærm i klart plexiglas 
med vippebeslag i hovedbånd.
art.nr. ..........................81910007

ViSiR FOR SlibeSKæRM
løst visir i plexiglas til 
slibeskærm.
art.nr. ..........................81910008

2 StK. PandeSVedbÅnd
pandesvedbånd af imiteret 
skind til montering på hoved-
bånd.

art.nr. ..........................81910119

SVejSe-/SlibebRille
kombineret svejse- og slibe-
brille med runde glas i carbo-
rock. slibebrillen er fast, mens 
svejsebrillen kan vippes. Flere 
muligheder for isætning af glas  
alt efter behov og anvendelse. 
anvender glas i ø50 mm.

art.nr. ..........................81912005

Svejsehjelme med mineralsk glas og beskyttelsesbriller

SiKKeRhedSbRille
enkel og sporty beskyttelses- 
brille. softtouch brillestænger 
giver sammen med brillens 
lette konstruktion en god  
komfort. brillens design sikrer 
et uforstyrret synsfelt, så du 
hele tiden kan være opmærk-
som på dine omgivelser. 

Din 3:
art.nr. ..........................81912020

Din 5:
art.nr. ..........................81912021

Miga FliP-UP SVejSehjelM
svejsehjelm med flip-up. 
udstyret med 60 x 110 mm pas-
sivt svejseglas. hjelmen leveres 
som standard med Din 10 glas.

art.nr. ..........................81910890

hOVedbÅnd til SVejSehjelM
hovedbånd til polypropylen 
svejsehjelm.

art.nr. ..........................81910100

SVejSehjelMe Og beSKYttelSeSbRilleR

klar:
art.nr. ..........................81912017

umbra: 
art.nr. ..........................81912018

røgfarvet:
art.nr. ..........................81912019 
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MigatROnic tilbehøR til den KRæSne SVejSeR

WELDING value

Svejseglas

Beskyttelse

Størrelse mm

51 x 108
Art.nr.

60 x 110
Art.nr.

22 x 108
Art.nr.

64 x 101
Art.nr.

ø50
Art.nr.

DIN 4 81911089

DIN 5 81911037

DIN 6 81911038

DIN 7 81911081 81911082

DIN 8 81911001 81911060

DIN 9 81911007 81911059

DIN 10 81911005 81911058

DIN 11 81911008 81911057

DIN 12 81911006 81911056

DIN 13 81911055

Klart glas 81911002 81911054 81911061 81911035

Klart plexiglas 81911045 81911053 81911003

Gult plexiglas 81911087

Grønt Plexiglas 81911004

Art.nr. Størrelse mm Placering Hjelmtype

81910585 94,3 x 114,8 Udvendig Focus sort og grøn 
(første version)

81910586 53,4 x 105,7 Indvendig Focus sort og grøn 
(første version)

81910591 47  x 103,5 Indvendig Protector ADF

81910106 51 x 107 Indvendig Protector Three, 4,5/450/451, 
5/500/501, 5Exclus.

81910107 97 x 110 Udvendig Protector 4/400/401, 4,5/450/451, 
5/500/501, 5TM/500TM/501TM, 
5Exclus.

81910418 66 x 109 Indvendig Protector 5/500/501

81911062 90 x 110 Udvendig Protector 4/400/401, 5/500/501

81911064 25 x 110 Indvendig Protector Two

81911065 68 x 110 Udvendig Protector Two

Beskyttelsesglas til tidligere modeller af optiske Migatronic svejsehjelme  

Art.nr. Styrke Størrelse mm

81911051 +1.0 51 x 108

81911046 +1.5 51 x 108

81911047 +2.0 51 x 108

81911048 +2.5 51 x 108

Styrkeglas til svejsehjelme
styrkeglas, der passer til de fleste optiske svejsehjelme og svejse-
hjelme med mineralsk glas, fx Focus aDF og MigaDCplus.

  

SVejSeglaS Og StYRKeglaS

Svejseglas og styrkeglas
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MigatROnic tilbehøR til den KRæSne SVejSeR

WELDING value

Migatronic svejseforhæng
løse forhæng i standard mål. ringhuller for oven i 22 cm afstand. plasttryklåse i siderne. 
leveres med 7 stålringe.  

Medarbejdere i svejseindustrien har 
stor risiko for at blive udsat for disse 
ydre påvirkninger, men ved brug af 
Migatronics godkendte afskærmnings-
produkter minimeres risikoen betragte-
ligt. 

Migatronics svejseforhæng er Din god-
kendt og opfylder kravene i en 1598 og 
Din 21404, del 2.

Migatronic svejselamelforhæng  
byg en kabine i dag – og lav den om i morgen, hvis dit behov ændrer sig.  
lamelforhæng er en let og fleksibel løsning. Desuden giver de 1,0 mm tykke lameller 
mulighed for at få større emner ind i kabinen, og  ved beskadigelse er det kun nødven-
digt at udskifte de defekte lameller. leveres i kasse á 4 stk.

Orange:
afskærmning ved lysbuesvejsning

bronze:
afskærmning ved lysbuesvejsning

grøn (uigennemsigtig):
afskærmning ved lysbuesvejsning

afskærmning

en sikker arbejdsplads for alle er et fælles anliggende for medarbejdere og virksomheder.  
Det er ikke blot svejseren, der skal beskyttes optimalt. andre medarbejdere skal også beskyttes mod 
de skadelige uv-stråler og gnister og metalsplinter fra svejsning, slibning og skæring. en godkendt 
Migatronic svejseafskærmning betyder en sikker arbejdsplads for alle.  

Matgrøn
uigennemsigtig

Orange
gennemsigtig

bronze (brun)
gennemsigtig

højde x bredde art.nr. art.nr. art.nr.

1600 x 1400 mm 81910158 81910155 81910152
1800 x 1400 mm 81910159 81910156 81910153
2000 x 1400 mm 81910160 81910157 81910154

Matgrøn
uigennemsigtig

Orange
gennemsigtig

bronze (brun)
gennemsigtig

højde x bredde Stk. art.nr. art.nr. art.nr.

1600 x 570 mm 4 81910163 81910166 81910169
2000 x 570 mm 4 81910165 81910168 81910171

aFSKæRMning

Migatronic svejseforhæng/-lameller 
beskytter mod alle UV-stråler op til 
560 nm

Migatronics afskærmningsprodukter er  
kvalitetsstemplet med “Migatronic” og “EN-1598” 

præget i både svejseforhæng og -lameller
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MigatROnic tilbehøR til den KRæSne SVejSeR

WELDING value

MetalKROg til 
SVejSeFORhæng
løs metalkrog til svejseforhæng  
og -lameller. kan fx anvendes 
til løst galvaniseret stativ.

art.nr. ..........................81910210

SVejSeFORhæng gRøn  
Med StatiV
Mobilt svejseforhæng inkl. gal-
vaniseret stativ på fod. leveres 
med matgrøn, uigennemsigtigt 
svejseforhæng. bredde 2000 
mm. højde 2000 mm.

art.nr. ..........................81910150

SVejSeFORhæng ORange 
Med StatiV
Mobilt svejseforhæng inkl. gal-
vaniseret stativ på fod. leveres 
med orange, gennemsigtigt 
svejseforhæng. bredde 2000 
mm. højde 2000 mm.

art.nr. ..........................81910151

løSt StatiV til MObilt  
SVejSeFORhæng
Galvaniseret stativ til mobilt 
svejseforhæng.  
kan også monteres med 4 stk 
Migatronic lameller str. 1600 x 
570 mm.

art.nr. ..........................81910396

MObilt SVejSeFORhæng 
ORange
Mobilt, fleksibelt svejse-
forhæng med 2 svingarme. 
byg en kabine eller anvend 
forhænget i dets fulde længde. 
leveres med 1,0 mm orange, 
uigennemsigtige lameller. 
bredde 3750 mm. højde 2000 
mm.

art.nr. ..........................81910395

PlaStKROge til glideSKinne 
16 StK
plastkroge til montering af 
svejseforhæng og -lameller i 
C-profil glideskinne.

art.nr. ..........................81910211

glideSKinne c-PROFil
Galvaniseret glideskinne i 
C-profil med målene 30 x 35 x 
1,5 mm (max. 6 m).

art.nr. ..........................81910356

aFSKæRMning

MObilt SVejSeFORhæng MatgRøn
Mobilt, fleksibelt svejseforhæng med 2 sving-
arme. byg en kabine eller anvend forhænget  
i dets fulde længde. leveres med 1,0 mm  
matgrønne, uigennemsigtige lameller.
 
bredde 3750 mm.  
højde 2000 mm.

art.nr. ..........................81910394
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MigatROnic tilbehøR til den KRæSne SVejSeR

WELDING value

SVejSetæPPe KROnOS 2 X 1 M
universelt svejsetæppe i glas-
væv. enkeltsidet pu-coating. 
varmebestandigt til 550°C. 
velegnet til let svejsning og 
slibning.

art.nr. ..........................81930060

SVejSetæPPe KROnOS 2 X 2 M
universelt svejsetæppe i glas-
væv. enkeltsidet pu-coating. 
varmebestandigt til 550°C. 
velegnet til let svejsning og 
slibning.

art.nr. ..........................81930061

SVejSetæPPe KROnOS 25 X 
1 M
universelt svejsetæppe i glas-
væv. enkeltsidet pu-coating. 
varmebestandigt til 550°C. 
velegnet til let svejsning og 
slibning.

art.nr. ..........................81930062

Svejse- og brandtæpper

bRandtæPPe 180 X 180 cM
brandtæppet er foldet og pak-
ket i en let genkendelig rød 
pvC pose med trykknapper 
og velcrolukning. let at åbne 
og dermed hurtig adgang til 
brandtæppet, hvis uheldet er 
ude.

art.nr. ..........................81930048

aFSKæRMning

byg din egen kabine

Med Migatronic afskærmningselementer kan du bygge en kabine med de mål, der passer til netop 
dit behov. 

3

7 1 5
4

6

2

4 8

Svejsekabinen kan sammensættes af:

•	 Forhæng	købt	på	mål	

•		 Forhæng	med	trykknapanordninger	

•		 Lamelforhæng

* Længere leveringstid må påregnes.

Pos. beskrivelse art. nr.

1 Glideskinne C-profil. Mål: 30 x 35 x 1,5 mm, (max 6 m) 81910356
2 vægbefæstigelse til C-profil 81910241*

vinkelbeslag 81910350*
holder til C-profil 81910351*

3 Galvaniseret støtte med fodplade til C-profil
højde: 225 cm 81910353*
højde: 285 cm 81910354*

4 Galvaniseret skinnesamler til C-profil 81910357*
5 Galvaniseret t-stykke som forbinder C-profiler 81910352*
6 Galvaniseret 900 bøjning, radius 500 til C-profil 81910355*
7 plastkroge til glideskinne (16 stk.) 81910211
8 Forhæng, se side 12

Afstand	mellem	gulv	og	forhæng	må	maksimalt	være	40	cm.
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MigatROnic tilbehøR til den KRæSne SVejSeR

WELDING value

dYSetang ø12-15
Dysetang til rengøring af gas-
dyser samt hurtig og korrekt 
afklipning af svejsetråd. passer 
til gasdyser ø12-15 mm.

art.nr. ..........................81940010
 

gaSdYSeRenSeR
speciel gasdyserenser med  
fjederblade. passer til alle 
gængse gasdyser. rengøring  
af gasdyse for svejsesprøjt øger 
gasdysens standtid og hyppig 
udskiftning af gasdyse undgås.

art.nr. ..........................81940012

dYSetang StOR
Dysetang til rengøring af gas-
dyser samt hurtig og korrekt 
afklipning af svejsetråd. passer 
til større gasdyser.

art.nr. ..........................81940028

geRingSMagnet 1 x 300 Kg
Geringsmagnet for 30°, 45°, 
60°, 75° og 90°. holdekraft 1 x 
300 n.

 

art.nr. ..........................81080003

SlaggehaMMeR  
enkel og effektiv slaggeham-
mer i metal med mejsel- og 
spids. vægt 415 g

art.nr. ..........................81920003

StÅlbøRSte RUStFRi Og  
alUMiniUM
stålbørste til rengøring af 
svejseemner i rustfrit stål og 
aluminium.

art.nr. ..........................81940020

SVejSeSPejl Med FleXaRM
svejsespejl med flexarm.  
spejlmål 70 x 80 mm.  
spejltykkelse 1,5 mm.

art.nr. ..........................81912202

løSt SPejl, 1,0 MM (10 StK.)
løst svejsespejl til flexarm.  
spejlmål 70 x 80 mm.  
spejltykkelse 1,0 mm.  
leveres i pakker á 10 stk.

art.nr. ..........................81912204

VæRKtøj

Værktøj

nogle ganske få værktøjer kan lette svejserens arbejde betydeligt. Med de professionelle værktøjer fra 
Migatronic er det let for svejseren at rengøre, opmåle, kontrollere og efterbearbejde sine svejseemner.

dYSetang ø15-18
Dysetang til rengøring af gas-
dyser samt hurtig og korrekt 
afklipning af svejsetråd. passer 
til gasdyser ø 15-18 mm.

art.nr. ..........................81940011

geRingSMagnet 1 x 450 Kg
Geringsmagnet for 30°, 45°, 
60°, 75° og 90°. holdekraft 1 x 
450 n.

 
art.nr. ..........................81080005
0

RenSenÅleSæt
rensenålesæt bestående af 1 fil  
og 14 korte rensenåle i metal- 
æske. størrelser fra 0,4 - 2,5 mm.  
ved anvendelse af rensenåle  
sikres længere standtid på  
svejse- og skæredyser. 

art.nr. ..........................81970018 

gaStændeR d75/S80
Gastænderen består af en fjed-
rende stang, der er forsynet 
med en udskiftelig gastænder-
sten. anvendes til tænding af 
gassvejsehåndtag. 
 

art.nr. ..........................81970209 

gaStændeRSten
udskiftelig gastændersten til 
D75/s80 gastænder. leveres i 
pakke á 5 stk.

 
 

art.nr. ..........................81970210 

SVejSeSPejl Med Magnet Og 
FleXaRM
svejsespejl med magnetfod og 
flexarm. spejlmål 70 x 80 mm. 
spejltykkelse 1,5 mm.

art.nr. ..........................81912201
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MigatROnic tilbehøR til den KRæSne SVejSeR

WELDING value

FilteR til MigaVent Mini
Filterpatron i brandhæmmende 
materiale til Migavent Mini.

art.nr. ..........................82031205

MUndStYKKe 200 MM  
ø50 MM
200 mm spaltesug med 
stålslange og magnet. til mon-
tering på 51 mm flexslange.

art.nr. ..........................82031201

adaPteR til Slange  
50 MM <=> 45 MM

art.nr. ..........................82031206

MUndStYKKe 300 MM  
ø50 MM
300 mm spaltesug med  
magnet. til montering på  
51 mm flexslange.

art.nr. ..........................82031202

MUndStYKKe RUndt  
ø50MM
konisk sugetragt med stål-
slange og magnet. til monte-
ring på 51 mm flexslange.

art.nr. ..........................82031203

MigaVent Mini 
bærbar højtryksudsuger til mobile svejse-og slibeopgaver af 
kortere varighed, hvor højtrykssug er tilladt. Motoren køles  
via ekstern luft. Migavent Mini leveres med let udskifteligt filter 
i støvklasse M. kan transportere en luftmængde på op til  
209 m³/h. leveres med ø50 mm slangestuds.

tekniske data:

•		 støjniveau: 73 db (a)

•		 højvakuumfilter i støvklasse M

•	 1 x 230 v

•		 1200 Watt

•		 ø50 mm tilslutning

•		 vægt: 18,7 kg

•		 Mål lxbxh: 370 x 350 x 534 mm

art.nr. ..........................82031200

UdSUgningSSlange 
Flex sugeslange til Migavent 
Mini og mundstykke i løbende 
meter. indvendigt mål ø51 mm.
art.nr. ..........................92570042

Flex sugeslange til Migair og 
mundstykke i løbende meter. 
indvendigt mål ø45 mm.
art.nr. ..........................92570041

RøgUdSUgning

Røgudsugning

svejserøg er sundhedsskadeligt og skal derfor fjernes fra svejsestedet og efterfølgende renses for 
at beskytte vores miljø. Også på dette punkt er Migatronic lige så grøn, som de svejsemaskiner vi 
producerer. 
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MigatROnic tilbehøR til den KRæSne SVejSeR

WELDING value

MigaVent 2000
ventilator til vægmontering med energibesparende motor. 
Migavent 2000 kan transportere en luftmængde på op til  
1.300 m³/h. 

tekniske data:

•	 3 x 400 v

•		 50 hz

•		 2780 omdrejninger/min.

•		 1,10 kW

•		 ø160 mm tilslutning

art.nr. ..........................82031230

FleXi PUnKtSUgeaRM 3 M 
3 m letgående punktsugearm med drejeled ved konsol, tragt med 
spjæld og gasfjedre. ø160 mm slangetilslutning.

art.nr. ..........................82031231

SYSteMVagt
systemvagt til Migavent 
2000 og flexi punktsugearm. 
kontrollerer at der er tilstræk-
kelig røgudsugning i anlægget. 
ved utilstrækkelig røgudsug-
ning lyser rød signallampe.

art.nr. ..........................82031233

FleXi PUnKtSUgeaRM FleXi 4 M
4 m letgående punktsugearm med drejeled ved konsol, tragt med 
spjæld og gasfjedre. ø160 mm slangetilslutning.

art.nr. ..........................82031232

RøgUdSUgning
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MigatROnic tilbehøR til den KRæSne SVejSeR

WELDING value

FilteR   
gReen POinteR X2
Filterkassette til opsamling af 
slibestøv fra Green pointer X2.

art.nr. ..........................82036179

diaMantSKiVe  
gReenPOinteR X2
Diamantslibeskive til Green 
pointer X2. ø40 mm.

art.nr. ..........................82036171

eleKtROdetængeR
elektrodetænger til Green 
pointer X2, pro og pro Cut.

art.nr.: ø1,0 mm .........82036173
art.nr.: ø1,6 mm .........82036174
art.nr.: ø2,0 mm .........82036175
art.nr.: ø2,4 mm .........82036176
art.nr.: ø3,2 mm .........82036177
art.nr.: ø4,0 mm .........82036178

eleKtROdehOldeR  
gReenPOinteR X2
elektrodeholder til Green 
pointer X2.

art.nr. ..........................82036172

green Pointer X2
handy, bærbar wolframsliber til perfekt og miljøvenlig slibning 
af 1,0-4,0 mm wolframelektroder. indbygget udsugning med let 
udskifteligt støvfilter. excenterskive sikrer tredobbelt udnyttelse 
af diamantskive. Green pointer X2 leveres komplet med dia-
mantskive, elektrodeholder samt elektrodetænger til 1,6, 2,4 og 
3,2 mm elektroder - alt sammen pakket i praktisk transport- og  
opbevaringskuffert.

Green pointer X2 med dansk 230 v netstik
art.nr. ..........................82036184

Green pointer X2 med schukostik
art.nr. ..........................82036170

SKUeglaS   
gReen POinteR X2
skueglas til Green pointer X2.

art.nr. ..........................82036186

bORdKOnSOl   
gReen POinteR X2
solid bordkonsol til fastgørelse 
af Green pointer X2 under 
slibning.

art.nr. ..........................82036185

WOlFRaMSlibning

Wolframslibning

en perfekt tig svejsning kræver en korrekt slebet wolframelektrode. Med en Migatronic wolframsliber er 
du sikret en miljøvenlig slibning, et minimalt elektrodeforbrug ved slibning – og en elektrodevinkel, der 
giver det optimale svejseresultat.

Migatronic tilbyder også et komplet program af wolframelektroder i høj kvalitet!
Vi anbefaler fx Migatronics egenudviklede Super Blue™ allround wolframelek-
trode. En elektrode med særdeles gode svejse- og tændegenskaber. Det optimale 
valg til DC og AC/DC svejsning i alle typer materialer.
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WELDING value

behOldeR 
Køle- Og SMøReVæSKe*
væskebeholder med køle- og 
smørevæske til wolfram våd-
slibere. beholderen opsamler 
de tungmetaller, der er i sli-
beresterne. passer til Green 
pointer pro, pro Cut, Mk1, Mk2.

art.nr. ..........................82036132

diaMantSKiVe   
gReenPOinteR PRO/PRO cUt
Diamantslibeskive til Green 
pointer pro og pro Cut.

art.nr. ..........................82036210

eleKtROdetængeR
elektrodetænger til Green 
pointer X2, pro og pro Cut.
art.nr.: ø1,0 mm .........82036173
art.nr.: ø1,6 mm .........82036174
art.nr.: ø2,0 mm .........82036175
art.nr.: ø2,4 mm .........82036176
art.nr.: ø3,2 mm .........82036177
art.nr.: ø4,0 mm .........82036178

eleKtROdehOldeR  
gReenPOinteR PRO/PRO cUt
komplet elektrodeholder 
til Green pointer pro og pro 
Cut. består af både skaft og 
omløber.

art.nr. ..........................82036208

green Pointer Pro
Wolfram vådsliber med miljøvenlig opsamling af giftige støvpar-
tikler. Den kolde vådslibning kombineret med diamantskivens 
høje slibehastighed sikrer, at wolframelektroden altid fremstår 
med en glat og blank overflade. Green pointer pro sikrer en  
perfekt centreret og korrekt slebet wolframelektrode, som er 
en af forudsætningerne for en problemfri tiG svejsning.  Green 
pointer pro sliber wolframelektroder fra 0,8-4,0 mm. leveres 
komplet med konsol, diamantskive, slibevæske, elektrodeholder 
samt elektrodetænger til 1,6, 2,4 og 3,2 mm elektroder.

art.nr. ........................82036220

SlibeVæSKe*
speciel køle- og smørevæske 
til wolfram vådslibere. Flaske 
á 250 ml.

art.nr. ..........................82036103

SlibeVæSKe* 
speciel køle- og smørevæske 
til wolfram vådslibere. Dunk á 
5 liter.

art.nr. ..........................82036125

green Pointer Pro cut
Miljøvenlig wolfram vådsliber med integreret afkorter. kan  
afkorte wolframelektroder i præcis den ønskede længde og 
herefter slibe dem med et perfekt resultat. Green pointer pro Cut 
gør det enkelt at lave elektrodespidser med den nøjagtige vinkel 
og præcise længde til specifikke tiG svejseopgaver, herunder 
robot- og orbitalsvejsning. Green pointer pro Cut afkorter og 
sliber wolframelektroder fra 0,8-4,0 mm. leveres komplet  
med konsol, diamantskive, slibevæske, elektrodeholder samt  
elektrodetænger til 1,6, 2,4 og 3,2 mm elektroder.

art.nr. ..........................82036230

WOlFRaMSlibning

* Brugt væske bortskaffes på nærmeste miljøhåndteringscentral.
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RedUKtiOnSVentileR

cO2 RedUKtiOnSVentil Med 
ManOMeteR
God, økonomisk Co2 ventil til 
brug på mindre svejsemaskiner. 
Max. indgangstryk på 200 bar. 
Monteret med ur til aflæsning 
af gasflow.
arbejdsskala 0-35 l/min. 
Flaskegevind: W21,8x14/1”
udløbsgevind: Fast slangestuds

art.nr. ..........................81963033

cO2 RedUKtiOnSVentil Med 
ManOMeteR
Co2 ventil af høj kvalitet og 
med stor kapacitet.  
Max. indgangstryk på 200 bar.  
Monteret med ur til aflæsning 
af gasflow.
arbejdsskala 0-35 l/min. 
Flaskegevind: W21,8x14/1”
udløbsgevind: G3/8”

art.nr. .........................81963034

aRgOn/MiX RedUKtiOnS-
Ventil Med ManOMeteR
argon/mix ventil af høj kvalitet 
og med stor kapacitet. Max. 
indgangstryk på 200 bar. 
Monteret med ur til aflæsning 
af gasflow.
arbejdsskala 0-35 l/min. 
Flaskegevind: W24,32x14/1”
udløbsgevind: G3/8” 

art.nr. .........................81963038

aRgOn/MiX OPtiMatOR Med 
FlOWMeteR
argon/mix optimator med 
indbygget gassparefunktion. 
reducerer gasforbruget med 
op til 50 %. betyder samtidig 
færre flaskeskift og dermed 
øget effektiv produktionstid. 
Flaskegevind: W24,32x14/1”
udløbsgevind: G3/8”

art.nr. .........................81963041

aRgOn/bRint OPtiMatOR 
Med FlOWMeteR
argon/brint optimator med 
indbygget gassparefunktion. 
reducerer gasforbruget med 
op til 50 %. betyder samtidig 
færre flaskeskift og dermed 
øget effektiv produktionstid. 
Flaskegevind: W21,8x14/1”lh
udløbsgevind: G3/8”lh

art.nr. .........................81963042

aRgOn/MiX OPtiMatOR  
Med 2 FlOWMetRe
argon/mix optimator med 2 
flowmetre. anvendes til både 
beskyttelsesgas og baggas 
fra samme gasflaske. Med 
indbygget gassparefunktion. 
reducerer gasforbruget med 
op til 50 %. betyder samtidig 
færre flaskeskift og dermed 
øget effektiv produktionstid. 
Flaskegevind: W24,32x14/1”
udløbsgevind: G3/8” 

art.nr. .........................81963043

aRgOn/MiX RedUKtiOnS-
Ventil Med FlOWMeteR
argon/mix ventil af høj 
kvalitet og med stor kapacitet. 
Max. indgangstryk på 200 
bar. Monteret med flowme-
ter til aflæsning af gasflow. 
arbejdsskala 0-35 l/min. 
Flaskegevind: W24,32x14/1”
udløbsgevind: G3/8”

art.nr. ........................81963055

aRgOn/MiX RedUKtiOnS-
Ventil Med 2 FlOWMetRe
argon/mix ventil. Max. ind-
gangstryk på 200 bar. ventilen 
er monteret med 2 flowmetre  
til aflæsning af gasflow. 
anvendes til både beskyttelses-
gas og baggas fra samme  
gasflaske.  
arbejdsskala: 0-34 l/min. 
Flaskegevind: W24,32x14/1” 
udløbsgevind: G3/8”

art.nr. .........................81963057

cO2 RedUKtiOnSVentil Med 
FlOWMeteR
Co2 ventil af høj kvalitet og 
med stor kapacitet. Max. ind-
gangstryk på 200 bar. Monteret 
med flowmeter til aflæsning af 
gasflow. 
arbejdsskala: 0-34 l/min.
Flaskegevind: W21,8x14/1”
udløbsgevind: G3/8” 

art.nr. ..........................81963061

Reduktionsventiler

en beskeden investering med et stort afkast! Migatronics reduktionsventiler med indbygget gassparefunktion 
giver gasbesparelser på op til 50 %. samtidig hjælper reduktionsventilen dig med at overvåge, hvor meget 
gas, der er tilbage i flasken, så du ikke løber tør midt i en svejseopgave. 
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OPtiMatOR UdtagSPOSt 
Med FlOWMeteR
optimator udtagspost med 
indbygget gassparefunktion. 
til montering på lukkeventil 
ved svejsested på centralanlæg. 
Flowmeter med arbejdsskala: 
0-35 l/min.
indløbsgevind: G3/8”
udløbsgevind: G3/8”

art.nr. .........................81963045

aRgOn/MiX OPtiMatOR til 
eFteRMOnteRing
argon/mix optimator gassparer. 
til eftermontering på almin-
delig reduktionsventiler eller 
udtagsposter.
indløbsgevind: G3/8”
udløbsgevind: G3/8”

art.nr. .........................81963054

acetYlen RedUKtiOnSVentil 
Med ManOMeteR
acetylen reduktionsventil af 
høj kvalitet og med stor  
kapacitet. Max. indgangstryk 
på 40 bar. Monteret med ur til  
aflæsning af gasflow.
arbejdsskala: 0-4 bar
kapacitet: 5 m3/h
Flaskegevind: G3/4”ext
udløbsgevind: G3/8”lh

art.nr. .........................81963065

OXYgen RedUKtiOnSVentil 
Med ManOMeteR
oxygen reduktionsventil af  
høj kvalitet og med stor kapa-
citet. Max. indgangstryk på 200 
bar. Monteret med ur til aflæs-
ning af gasflow.  
arbejdsskala: 0-16 bar 
kapacitet: 30 m3/h
Flaskegevind: W21,8x14/1”
udløbsgevind: G3/8” 
art.nr. .........................81963066

nitROgen RedUKtiOnSVentil 
Med ManOMeteR
nitrogen ventil af høj kvalitet 
og med stor kapacitet. Max. ind-
gangstryk på 200 bar. Monteret 
med ur til aflæsning af gasflow. 
arbejdsskala: 0-16 bar
kapacitet: 30 m3/h
Flaskegevind: W24,32x14/1”
udløbsgevind: G3/8”

art.nr. .........................81963334

FORMieR RedUKtiOnSVentil 
Med FlOWMeteR
Formierventil af høj kvalitet og 
med stor kapacitet. Max. ind-
gangstryk på 200 bar. Monteret 
med flowmeter til aflæsning af 
gasflow. 
arbejdsskala: 0-34 l/min.
Flaskegevind: W21,8x14/1”lh
udløbsgevind: G3/8”lh

art.nr. .........................81963067

altOP aRgOn/MiX 
OPtiMatOR
argon/mix gassparer monteret 
med lynkoblinger til altop. 
Montering på altop gasflaske 
kræver ikke yderligere fittings. 
 

art.nr. .........................81963316

UdtagSPOSt til OXYgen
oxygen udtagspost til monte-
ring på lukkeventil på central-
anlæg. ventilen har ur til 
aflæsning af gasflow.
kapacitet: 30 m3/h
indløbsgevind: G3/8”
udløbsgevind: G3/8”

art.nr. .........................81963339

UdtagSPOSt til acetYlen/
PROPan
acetylen udtagspost til monte-
ring på lukkeventil på central-
anlæg. ventilen har ur til  
aflæsning af gasflow.
kapacitet: 5 m3/h
indløbsgevind: G3/8”
udløbsgevind: G3/8”lh

art.nr. .........................81963340

aRgOn/bRint OPtiMatOR 
Med 2 FlOWMetRe
argon/brint optimator med 
2 flowmetre. anvendes til 
både beskyttelsesgas og bag-
gas fra samme gasflaske. Med 
indbygget gassparefunktion. 
reducerer gasforbruget med 
op til 50 %. betyder samtidig 
færre flaskeskift og dermed 
øget effektiv produktionstid. 
Flaskegevind: W21,8x14/1”lh
udløbsgevind: G3/8”lh 

art.nr. .........................81963044

RedUKtiOnSVentileR

Migatronic fører et komplet program af reduktionsventiler, som også kan leveres til centralanlæg. 



22

MigatROnic tilbehøR til den KRæSne SVejSeR

WELDING value

FlOWMÅleR
Gasflowmåler til kontrol af det 
faktiske gasflow i gaskoppen.

art.nr. ..........................81010000

ManOMeteR højtRYK 
OPtiMatOR
løst højtryksmanometer 0-315 
bar. reservedel til Migatronic 
optimatorer.

art.nr. ..........................81963127

KOMPlet FlOWMeteRRøR
komplet flowmeterrør 0-34l/
min. udvendigt gevind i 
beskyttelsesglasset. anvendes 
til tidligere modeller.

art.nr. ..........................81963128

VægbeSlag til UdtagSPOSt
vægbeslag til montering af 
lukkeventil til udtagsposter.

art.nr. ..........................81963130

VinKelStYKKe til 
UdtagSPOSt
vinkelstykke til montering af 
udtagsposter. Gevind: G3/8”

art.nr. ..........................81963131

t-StYKKe til dObbelt 
UdtagSPOSt
t-stykke til montering af dob-
belt udtagspost. Gevind: G3/8”

art.nr. ..........................81963132

aFSPæRRingSVentil til 
UdtagSPOSt
lukkeventil til montering  
mellem centralanlæg og  
udtagspost. Gevind: G3/8”

art.nr. ..........................81963133

UdVendigt FlOWMeteRRøR
yderste beskyttelsesglas til 
flowmeterrør. til reduktions-
ventiler m/omløber, ny model.

art.nr. ..........................81963137

KOMPlet FlOWMeteRRøR
komplet flowmeterrør. til 
reduktionsventiler m/omløber, 
ny model.

art.nr. ..........................81963138

ManOMeteR laVtRYK 
acetYlen
løst lavtryksmanometer. 0-4 
bar. reservedel til Migatronic 
acetylen reduktionsventil.

art.nr. ..........................81963140

ManOMeteR højtRYK 
acetYlen
løst højtryksmanometer 0-40 
bar. reservedel til Migatronic 
acetylen reduktionsventiler.

art.nr. ..........................81963141

ManOMeteR højtRYK cO2  
Og aRgOn/MiX
løst højtryksmanometer 0-315 
bar. reservedel til Migatronic 
Co2 og argon/mix reduktions-
ventiler.

art.nr. ..........................81963144

ManOMeteR laVtRYK cO2  
Og aRgOn/MiX
løst lavtryksmanometer 0-35 l/
min. reservedel til Migatronic 
Co2 og argon/mix reduktions-
ventiler.

art.nr. ..........................81963145

ManOMeteR OXYgen 
laVtRYK
løst lavtryksmanometer 0-16 
bar. reservedel til Migatronic 
oxygen reduktionsventiler.

art.nr. ..........................81963165

UdVendigt FlOWMeteRRøR
yderste beskyttelsesglas til 
flowmeterrør. Med udvendig 
gevind i glasset. anvendes til 
tidligere modeller.

art.nr. ..........................81963173

aFSPæRRingSVentil til 
UdtagSPOSt g3/8l
lukkeventil til montering  
mellem centralanlæg og  
udtagspost. Gevind: G3/8”l

art.nr. ..........................81963172

dele til RedUKtiOnSVentileR
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gaSFORVaRMeR cO2 220V
Gasforvarmer til Co2. placeres 
mellem flaske og reduktions-
ventil. anvendes ved store gas-
strømme, hvor reduktionsven-
tilen har stor risiko for at blive 
nedkølet. 
Max. flow: 1200 l/tim.

art.nr. ..........................81960048

PaKning til FlaSKeOMløbeR
2,5 mm pakning til flaskeom-
løber.
ø20-ø12 mm.

art.nr. ..........................81961052

tilbageSlagSVentil OXYgen
tilbageslagsventil til oxygen, 
der effektivt stopper og slukker 
tilbageslag. udstyret med ter-
mosikring, der lukker for gastil-
førsel ved overophedning. kan 
ikke genbruges efter gennem-
trængende tilbageslag.
art.nr. ..........................81963120

tilbageSlagSVentil 
acetYlen
tilbageslagsventil til acetylen, 
der effektivt stopper og slukker  
tilbageslag. udstyret med 
termosikring, der lukker for 
gastilførsel ved overophed- 
ning. kan ikke genbruges efter 
gennemtrængende tilbageslag.
art.nr. ..........................81963121

PaKning til FlaSKeOMløbeR 
OPtiMatOR aRgOn/MiX
Flaskepakninger til reduktions-
ventiler til argon/mix. pakke á 
5 stk.

art.nr. ..........................81963129

FlaSKeOMløbeR cO2 
OPtiMatOR 
løs flaskeomløber til Co2  
optimator.  
Gevind: W21,8x14/1”

art.nr. ..........................81963135

FlaSKeOMløbeR aRgOn/MiX 
OPtiMatOR
løs flaskeomløber til argon/mix 
optimator. 
Gevind: W24,32x14/1”

art.nr. ..........................81963136

PaKning til FlaSKeOMløbeR 
acetYlen
Flaskepakninger til acetylen 
reduktionsventiler. 
pakke á 5 stk.

art.nr. ..........................81963139

SlangeniPPel M/OMløbeR 
1/4” .............................................
slangenippel med omløber. 
reservedel til Migatronic 
reduktionsventiler med G1/4” 
udløbsgevind.

art.nr. ..........................81963146

SlangeniPPel M/OMløbeR 
3/8”
slangenippel med omløber. 
reservedel til Migatronic 
reduktionsventiler med G3/8” 
udløbsgevind.

art.nr. ..........................81963147

dObbelt Udtag til 
RedUKtiOnSVentil
Monteres hvis der ønskes to 
udtag på én Migatronic argon 
eller oxygen reduktionsventil 
med G3/8” gevind.

art.nr. ..........................81963149

KOMPlet FlOWMeteRenhed
komplet flowmeterenhed med 
nåleventil og flowmeterrør.  
arbejdsskala 0-35 l/min.
indløbsgevind: G3/8”

art.nr. ..........................81963150
.....................................................

KOMPlet FlOWMeteRRøR 20l
komplet flowmeterrør til 20 l 
reduktionsventiler.

art.nr. ........................81963151

nÅleVentil til FlOWMeteR
nåleventil til flowmeterenhed 
på Migatronic reduktionsventil.

art.nr. ..........................81963156

dele til RedUKtiOnSVentileR
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StaRtPaKKe, SORt StÅl*
startpakke til 0,8 mm sort stål. 
kan anvendes til mindre  
MiG/MaG svejsemaskiner som 
fx automig. komplet med 5 kg 
sG2 svejsetråd og adapter,  
ventil, 6 kg Co2 ejendomsflaske 
samt svejsehjelm med mineralsk  
glas.

art.nr. ..........................81910248

StaRtPaKKe, RUStFRi
startpakke til 0,8 mm rustfri 
stål. kan anvendes til tra-
fobaserede automig svejse-
maskiner med 2-hjulstræk. 
komplet med 15 kg svejsetråd, 
ventil, trissekit og liner.

art.nr. ..........................81100121

StaRtPaKKe, alUMiniUM
startpakke til 1,0 mm alumi-
nium. kan anvendes til tra-
fobaserede automig svejse-
maskiner med 2-hjulstræk. 
komplet med 6 kg svejsetråd, 
ventil, trissekit, liner og  
kontaktdyser.

art.nr. ..........................81100120

SliddelSKaSSe Med 
RUMinddeleRe
sliddelskasse med ruminddelere.  
ideel til overskuelig opbevaring  
af sliddele til svejsebrændere. 
sliddele medfølger ikke.

tiG 
art.nr. ..........................81100210
 
MiG
art.nr. ..........................81100211

Ml150b stål 0,6-0,8 mm
art.nr. ..........................81100222
  ...................................................

Ml150 stål 0,8 mm
art.nr. ..........................81100223
  ...................................................

Ml250 stål 0,8-1,0 mm
art.nr. ..........................81100224
  ...................................................

Ml/MV240 stål 0,6-0,8 mm
art.nr. ..........................81100214
  ...................................................

Ml/MV240 stål 1,0 mm
art.nr. ..........................81100231
  ...................................................

cO2 FlaSKe, 6 Kg*
6 kg Co2 i ejendomsflaske til 
MiG svejsning i sort stål. 

art.nr. ..........................81710001
  ...................................................

aRgOn 4,0 10l*
argon i 10 liters ejendoms-
flaske (2,4 m3). anvendes især 
til tiG og MiG svejsning i alu-
minium samt MiG lodning.

art.nr. ..........................81711000
  ...................................................

blandgaS 82/18*
blandgas i 10 liters ejendoms-
flaske (2,2 m3). består af 82 % 
argon og 18 % Co2. anvendes 
især til MiG svejsning i sort stål 
og til rørtrådssvejsning.

art.nr. ..........................81712000
.....................................................

blandgaS 98/2*
blandgas i 12 liters ejendoms-
flaske (2,4 m3). består af 98 % 
argon og 2 % Co2. anvendes 
især til MiG svejsning i rustfrit 
stål.

art.nr. ..........................81712010

StaRtPaKKeR, gaSFlaSKeR M.M.

Startpakker, gasflasker m.m.

når du investerer i en Migatronic svejsemaskine, er du godt på vej. Men et perfekt svejseresultat kræver også 
de rigtige tilsatsmaterialer, den rigtige gas og de nødvendige sliddele. Kom godt i gang med svejsning med en 
eller flere af Migatronics startpakker - og spar samtidig penge på dit samlede køb. 

Ml300 stål 1,0 mm
art.nr. ..........................81100232
  ...................................................

MV450/550 stål 1,0-1,2 mm
art.nr. ..........................81100216
  ...................................................

MV400 FKS stål 1,0-1,2 mm
art.nr. ..........................81100236
  ...................................................

MV500 FKS stål 1,0-1,2 mm
art.nr. ..........................81100237
  ...................................................

tig 101/301/321 1,6-2,4 mm
art.nr. ..........................81100228
  ...................................................

tig 101/301/321 2,4-3,2 mm
art.nr. ..........................81100248
  ...................................................

tig 201/221/401 1,6-2,4 mm
art.nr. ..........................81100230

tig WP24/dSF225 1,6-2,4 mm
art.nr. ..........................81100238
  ...................................................

Zeta 60
art.nr. ..........................81100233
  ...................................................

Zeta 100
art.nr. ..........................81100239
  ...................................................

SliddelSKaSSeR
sliddelskasser med ruminddelere til overskuelig opbevaring af udvalgte sliddele til Migatronic svejsebrændere. sliddele medfølger.

* Leveres kun til det danske marked.
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tRÅdadaPteR til  
MetalSPOle
trådadapter i plast. anvendes 
ved skift fra plastspole (D300) 
til metalspole (k300).

art.nr. ......................... 81899017
....................................................

Miga-lift
specialudviklet vogn til transport af gasflasker. Med vognens store 
gummihjul sker transport af gasflasker sikkert og nemt på selv 
ujævne overflader. når gasflasken skal placeres på svejsemaskinen, 
hæves den med et drejehåndtag, hvorefter vognen køres ind  
under svejsemaskinen. Flasken sænkes derefter ned på maskinen, 
og vognen køres væk. Miga-lift er udstyret med en selvlåsende  
drejemekanisme, der låser og løfter gasflasken i samme arbejds-
gang. 

art.nr. ......................... 70619800
  ..................................................

adaPteR til 5 Kg tRÅdRUlle
trådadaptor til anvendelse  
på svejsemaskinens trådnav  
sammen med 5 kg/D200  
trådspoler.

art.nr. ......................... 45050333
 ...................................................

KUlFUgetang K4000
kulfugetang komplet med 
kabel. totallængde 220 cm. 
k4000 er klassificeret til 1.000 a.  
ud over kulfugeelektroder skal 
der anvendes trykluft sammen 
med slangen.

art.nr. ......................... 81899001

KUlFUgeeleKtROdeR
Kulfugeelektroder, 6 x 305 mm. 
Art.nr. ......................... 81899006
  ..................................................

Kulfugeelektroder, 8 x 305 mm. 
Art.nr. ......................... 81899008
  ..................................................

Pas på ryggen! Med Migatronics gasflaskevogn undgår du tunge løft, når du skal transportere og  
montere en gasflaske på din svejsemaskine. 

StaRtPaKKeR, gaSFlaSKeR M.M.

Kulfugeelektroder, 9,5 x 305 mm. 
Art.nr. ......................... 81899010
 ...................................................

Kulfugeelektroder, 12,7 x 305 mm. 
Art.nr. ......................... 81899013
  ..................................................
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Mig SPRaY Med dRiVgaS, 
400 Ml
MiG spray med drivgas (propan), 
baseret på vegetabilsk olie.  
Godkendt til galvanisering 
uden ekstra rengøring.  
leveres i sprayflaske á 400 ml.

Leveres kun til det danske 
marked.

art.nr. ..........................81950009

Mig-SPRaY, 10 l
MiG spray til efterfyldning. 
leveres i dunk á 10 liter.

art.nr. ..........................81950014
  ...................................................

Mig SPRaY til RObOt, 10 l
MiG spray til efterfyldning på 
robot. leveres i dunk á 10 liter.

art.nr. ..........................81950015
  ...................................................

Mig-PaSta, 300 g
svejse- og beskyttelsespasta. 
beskytter gasdyser mod slag-
ger. Fremstillet af rene natur-
produkter. indeholder ikke 
silikone. leveres i dåse á 300 g.

art.nr. ..........................81950026
  ...................................................

SiliKOneFRi Mig-SPRaY, 25 Kg
silikonefri MiG spray til efter-
fyldning. leveres i dunk á 25 
kg.

art.nr. ..........................81950028
  ...................................................

KøleVæSKe,  5l -9° c
Miljøvenlig kølevæske til 
vandkølede svejsemaskiner. 
Frostsikker ned til -9° C.  
leveres i dunk á 5 liter. 
anvendelse af korrekt 
kølevæske sikrer længere 
standtid på svejsemaskinen.

art.nr. ..........................99290505
  ...................................................

KeMiKalieR

Kemikalier

Migatronics kemikalieprodukter understøtter et optimalt svejseresultat. alle produkter overholder  
gældende lovkrav omkring opbevaring og dokumentation, og sikkerhedsdatabladene instruerer trin 
for trin svejseren i sikker håndtering. 16 pkt.-sikkerhedsdatablade findes på www.migatronic.com.
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MUltiStiK 6-POlet
1. Multistik, hun: 
art.nr.. .........................17200001
 ....................................................

2. Multistik, han: 
art.nr.. .........................17210001
 ....................................................

3. Multistikhus af plast til  
montering på maskine:
art.nr.. .........................18200002
..................................................... 

4. Multistikhus af metal til 
montering på slange:
art.nr.. .........................18200101
 ....................................................

5. Multistikhus af metal til 
montering på maskine:
art.nr.. .........................18200102
 ....................................................

6. Forlænger til multistikhus af 
metal til montering på slange:
art.nr.. .........................18200103
 ....................................................

7. samledåse, metal:
art.nr.. .........................74348002
 ....................................................

MultiStik 8-Polet
8. Multistik, hun:
Art.nr.. .........................17200023
 ....................................................

9. Multistik, han:
Art.nr.. .........................17210024
 ....................................................

10. Mellemstik, metal:
Art.nr.. .........................74348001
 ....................................................

MultiStik  19-Polet
11. Multistik, hun: 
Art.nr.. .........................17200026
 ....................................................

12. Multistik, han: 
Art.nr.. .........................17210026
.....................................................

MultiStik  4-Polet
13. Multistik, hun:
Art.nr.. .........................17200030
 ....................................................

14. Multistik, han:
Art.nr.. .........................17210030
 ....................................................

MultiStik  7-Polet
15. Multistik, hun:
Art.nr.. .........................17200056
 ....................................................

16. Multistik, han:
Art.nr.. .........................17210057
 ....................................................

ORiginale MigatROnic ReSeRVedele

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Originale reservedele

Med originale Migatronic reservedele er du sikker på korrekt vedligehold af dit svejseudstyr - og dermed 
optimal standtid. i kataloget viser vi blot et lille udvalg af vores originale Migatronic reservedele. øvrige 
anbefalede reservedele finder du i vores reservedelslister/manualer på www.migatronic.com. 

MMa eleKtROdehOldeR
helisolerende gummikappe. 
2 pos. med svejsevinkel på 45° 
eller 90°. optimal strømover-
førsel. skruetype til optimal 
elektrodefæste.
200 a art.nr.. ..............80550010

450 a art.nr.. ..............80550009

600 a art.nr.. ..............80550008

MMa eleKtROdehOldeR
“KROKOdillenæb”
300 a art.nr.. ..............80550037

400 a art.nr.. ..............80550035

600 a art.nr.. ..............80550036

200 a art.nr.. ..............80550038

løSt hOVed til MMa  
eleKtROdehOldeR
45/90° 200 a
art.nr.. .........................80550027

45/90° 450 og 600 a
art.nr.. .........................80550028

hÅndtag til MMa  
eleKtROdehOldeR, 450 a
art.nr.. .........................80550032

dinSeStiK, han
10-25 mm2 ø10
art.nr.. .........................18120006
.....................................................
35-50 mm2 ø13
art.nr.. .........................18120002

50-70 mm2 ø13
art.nr.. .........................18120003

70-95 mm2 ø13
art.nr.. .........................18120004

dinSebøSning, hUn
10-25 mm2 ø10
art.nr.. .........................18110001

35-50 mm2 ø13
art.nr.. .........................18110002

50-70 mm2 ø13
art.nr.. .........................18110003

FORlængeRStiK, hUn
10-25 mm2 ø10
art.nr.. .........................18110101

35-50 mm2 ø13
art.nr.. .........................18110102

70-95 mm2 ø13
art.nr.. .........................18110103

Multistik, dinsestik, stelklemmer og elektrodeholdere

StelKleMMeR
250 a art.nr. ...............80560010

400 a art.nr. ...............80560011

500 a art.nr. ...............80560012

FjedeRStelKleMMeR
200 a nevada 200
art.nr. ..........................80560001

300 a nevada 350
art.nr. ..........................80560002

SKRUeStelKleMMe
600 a
art.nr. ..........................80560009



MiGatroniC 
WorlDWiDe

www.migatronic.com

www.migatronic.fi

www.migatronic.no

www.migatronic.se

www.migatronic.dk 

www.migatronic.co.uk

www.migatronic.nl

www.migatronic.de

www.migatronic.cz

www.migatronic.fr

www.migatronic.it

www.migatronic.hu

www.migatronic.in

www.migatronic.cn

Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S
Aggersundvej 33, Postboks 206

DK-9690 Fjerritslev, Danmark
Tel: (+45) 96 500 600

E-mail: info@migatronic.dk
migatronic.com
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