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SSSSVVAA--PPUU  
ППррииссттрріійй  ппооддаавваанннняя  ззввааррююввааллььннооггоо  ддррооттуу  

  

Зроблено в Україні 
 
 
 

 
 

SSSSVVAA--PPUU ― пристрій подавання зварювального дроту виробництва 

української компанії «MAXIMA PLUS», яка спеціалізується на розроблянні 
електронних пристроїв 
 
 
 
 

SSVA-PU призначений: 
 

 для дугового зварювання в захисних газах плавким дротом (MIG/MAG); 
 для роботи в поєднанні з інверторними джерелами струму SSVA-160-2 й SSVA-270. 

 
 

Особливі риси й переваги: 
 

 висока допустима напруга; забезпечення живлення безпосередньо від джерела зварювальної дуги; 
 немає силових елементів, що комутують; 
 вимикання зварювального струму здійснюється керуванням силової плати; 
 надійний двороликовий механізм подавання зварювального дроту з регулюванням притискної сили; 
 центральне гніздо рознімного з`єднання міжнародного стандарту для приєднання пальника; 
 цифрове встановлення і стабілізація швидкості подавання зварювального дроту; 
 широкий діапазон швидкостей подавання зварювального дроту (2―15 м/хв); 
 прискорене підмотування під час заправляння зварювального дроту з вимиканням подавання газу; 
 зручне заправляння зварювального дроту. 

 
 

Технічні характеристики 
 

Номінальна напруга, В 20  

Робоча напруга, В 14―100  

Робочий діапазон температур навколишнього 
середовища, °С 

-30…+45  

Споживана потужність, Вт, не більше 25  

Швидкість подавання дроту, режим MIG/MAG, м/хв 2―15  

Діаметр дроту, режим MIG/MAG, мм 0,8―1,0 
Можливе використання дроту 0,6 мм й 1,2 мм, якщо 
встановлено відповідний ролик 

Габаритні розміри (ДШВ), мм 480  145  240  

Маса, кг, не більше 7,3 Без зварювального пальника 
   

 
 

Комплект поставки 
 

 Пристрій подавання зварювального дроту SSVA-PU ― 1 шт. 
 Інтерфейсне рознімне з`єднання з проводами* для встановлення до зварювального інвертора SSVA ― 1 шт. 
 Зварювальний пальник для зварювання в режимі MIG/MAG (ABIMIG® GRIP A 155 LW 3 м KZ-2) ― 1 шт. 
 Інструкція з експлуатування ― 1 шт. 

 
* установлюється в корпус зварювального інвертора SSVA; після включення до схеми дозволяє подавальному пристрою управляти 

зварювальним інвертором 
 
 

Зверніть увагу! 
 

 Мікропроцесорне керування 
 Фурнітура ABICOR BINZEL 
 Гарантія ― 2 роки 


