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SSSSVVAA--PPUU--550000 ― пристрій подавання 

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

 
 

SSVA-PU-500 призначений: 
 

 для дугового зварювання в середовищі захисних газів із механізованим подаванням 
зварювального дроту («напівавтоматичного» зварювання) (MIG/MAG); 

 для роботи в поєднанні з джерелом струму інверторного типу SSVA-500, а також із джерелами 
струму інверторного типу SSVA-160-2, SSVA-270, SSVA-mini. 

 
 

Особливі риси й переваги: 
 

 забезпечення живлення пристрою подавання зварювального дроту безпосередньо від джерела 
зварювального струму; 

 немає силових елементів, що комутують; 
 центральне гніздо рознімного з`єднання міжнародного стандарту («євророз'єм») для приєднання 

зварювального пальника з газовим охолодженням; 
 цифрове встановлення і стабілізація швидкості подавання зварювального дроту; 
 чотирироликовий надійний механізм подавання дроту; 
 висока максимальна швидкість подавання зварювального дроту; 
 продування – прочищання газоподавальної магістралі до початку зварювання; 
 пришвидшене подавання зварювального дроту під час його заправляння з вимиканням 

подавання газу; 
 регулювання часу наростання швидкості подавання зварювального дроту; 
 замінний фільтр грубого очищання для газової суміші; 
 регулювання часу подавання захисного газу після гасіння дуги; 
 цифровий інформативний індикатор; 
 2Т/4Т (двотактний/чотиритактний режим вмикання і вимикання зварювального струму). 

 

 

Технічні характеристики 
 

Робоча напруга живлення, B 40―100  

Робочий діапазон температур 
навколишнього середовища, °С 

-30…+45 Принципових 
обмежень щодо 
роботи за нижчої 
температури немає 

Діаметр дроту, режим MIG/MAG, мм 0,8―2,4  

Швидкість подавання дроту, режим 
MIG/MAG, м/хв 

0―30,0  

Кількість роликів подавання дроту, шт. 4 
37 × 18, 9 × 12 мм 
(доступні V, U, 
Knurled) 

Тиск захисного газу, МПа 0,02―0,2  

Максимальний діаметр котушки, мм 300  

Максимальна вага котушки, кг 18  

Тип рознімного з’єднання для 
приєднання пальника 

KZ-2 (Euro)  

Режим роботи 

2Т/4Т 

Доступні: 
продування, 
регулювання 
пришвидшення, 
постгаз 

Ступінь захисту IP23  

Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм  695 × 210 × 415  

Маса, кг, не більше 13 
Без зварювального 
дроту та кабелів 

   

 
 

Комплект поставки 
 

 Пристрій подавання зварювального дроту SSVA-PU-500 ― 1 шт. 
 Силовий кабель для приєднання до джерела зварювального струму 

― 1 шт. 
 Кабель керування ― 1 шт. 
 Інструкція з експлуатування ― 1 шт. 
 Гарантійний талон 

 
!!! Важливо! Можна змінити комплект поставки за Вашими вимогами. 

 
 

Зверніть увагу! 
 

 Мікропроцесорне керування 
 Гарантія ― 2 роки 


