
Caddy® Mig C160i
Kompaktowy półautomat do spawania metodà MAG

Caddy® C160i to niewielki półautomat do spawania metodà 

MAG stali niskow´glowej drutami litymi oraz proszkowymi 

samoosłonowymi. Intuicyjna i prosta nastawa parametrów 

spawania sprawia, ˝e urzàdzenie dedykowane jest praktycznie 

dla ka˝dego u˝ytkownika, przy zachowaniu najwy˝szej jakoÊci 

wykonywanych prac spawalniczych w warsztacie oraz w 

terenie.

Mocna i solidna konstrukcja 

Obudowa urzàdzenia wykonana jest z lekkich i wytrzymałych 

kompozytów, odpornych na wszelkiego rodzaju uszkodzenia 

mechaniczne. Stopieƒ ochrony IP 23 oraz masa 11,4 kg pozwala na 

mobilnà eksploatacj´ urzàdzenia, równie˝ na zewnàtrz z nara˝eniem 

na opady deszczu.

Przeznaczenie

Urzàdzenie dedykowane jest do spawania stali niskow´glowej 

przy zastosowaniu drutów litych i proszkowych o Êrednicy 0,8mm. 

To najlepsze rozwiàzania do wykonywania wszelkiego rodzaju 

prac remontowych i monta˝owych w terenie przy zasilaniu z sieci 

jednofazowej 230V lub z generatora pràdotwórczego.*

Funkcje sterowania

Caddy Mig C160i wyposa˝ony jest w regulator do wyboru 

odpowiedniej gruboÊci spawanego materiału w zakresie 0,5 – 

4,0mm. W zale˝noÊci od typu złàcza oraz pozycji spawania istnieje 

mo˝liwoÊç wprowadzenia korekty długoÊci łuku, która w efekcie 

koƒcowym zmienia geometri´ lica spoiny.

* Moc generatora 5.5 kVA z automatycznym regulatorem napi´cia wyjÊciowego.

Zastosowanie

• Remonty, naprawy oraz produkcja

• Gospodarstwa domowe i rolnicze

• Naprawy samochodowe

• Lekkie konstrukcje stalowe

• Transport

• OÊrodki szkolenia spawania

• Galanteria stalowa oraz meble

• Wykonywanie spoin sczepnych

• Współpraca z generatorem pràdotwórczym

Wi´cej mocy ni˝ kiedykolwiek

Blok mocy oparty jest na najnowszej technologii inwertorowej  

kompatybilnej z system PFC (Power Factor Correction), który daje 

o 30% wi´cej mocy w zasilaniu łuku spawalniczego. Moc pozorna 

wynosi jedynie 3,9 kVA przy max parametrach spawania.

Materiały eksploatacyjne

Układ podawania spoiwa przystosowany jest do podawania drutu o 

Êrednicy 0,6 i 0,8mm na szpulach o Êrednicy 200mm i masie 5kg.

Proponowane sà dwa typy drutów:

- OK Autrod 12.51 o Êrednicy 0,8mm do spawania w osłonie gazu 

CO2 oraz mieszanek Ar / CO2

- Coreshield 15 drut proszkowy samoosłonowy o Êrednicy 0,8mm 

(bez stosowania dodatkowej osłony gazowej), w tym przypadku 

nale˝y zmieniç polaryzacj´ (+ / - ) w układzie zasilania łuku.

Intuicyjna nastawa parametrów spawania• 

Małe gabaryty oraz niewielka masa• 

System PFC (Power Factor Correction) oraz Harmonics• 

Zmiana polaryzacji do drutów samoosłonowych• 

Uchwyt spawalniczy MXL180 o długoÊci 3m • 

Spawanie drutem 0,8mm stali niskow´glowej• 

Zasilanie z generatora pràdotwórczego• 

Znakomite parametry spawania• 



Pochylony panel sterowania, półka na cz´Êci eksploatacyjne  

oraz obudowa urzàdzenia, która posiada specjalne miejsca na 

przewody spawalnicze sprawia, ˝e u˝ytkowanie urzàdzenia jest 

przyjazne w ka˝dych warunkach.

Ergonomia u˝ytkowania

MobilnoÊç - wózek do transportu 

całego zestaw Caddy® Mig. 

Najwy˝szej jakoÊci akcesoria nie tylko dla profesjonalistów

ESAB oferuje szerokà gam´ akcesoriów. W celu zapoznania si´ z naszà 

pełnà ofertà zapraszamy na naszà stron´ internetowà: www.esab.com 

lub prosimy skontaktowaç si´ z najbli˝szym przedstawicielem ESAB.

Cz´Êci eksploatacyjne - uchwyt MXL180

AristoTM SuperPulseTM / QSetTM  
 TrueArcVoltageTM
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Puls / łuk zwarciowy

- spawanie materiałów 

cienkich do 3,0mm

Puls / Puls

- spawanie materiałów 

o Êredniej gruboÊci od 

3,0mm do 6,0mm

Natrysk / Puls

- spawanie materiałów 

grubych od 6,0mm

SuperPulseTM – Funkcja, która posiada trzy 

rodzaje łuku modulowanego z przeznaczeniem  

do ró˝nych typów i gruboÊci spawanych 

materiałów, szczególnie do spawania 

materiałów z aluminium i stali wysokostopowej. 

Podstawowym zadaniem tej funkcji jest ograniczanie ciepła 

spajanych elementów oraz zwi´kszenie wydajnoÊci spawania.

WartoÊci modulacji pozwalajà na pełnà kontrol´ całego procesu 

przy zachowaniu wysokojakoÊciowego połàczenia, a wyglàd lica 

porównywalny jest do spawania metodà TIG. Funkcja znajduje 

swoje zastosowanie wsz´dzie, gdzie liczy sie jakoÊç i wydajnoÊç.

Funkcja QSetTM -  Automatyczna nastawa 

parametrów spawania w zakresie łuku 

zwarciowego za pomocà jednego pokr´tła, 

bez wzgl´du na rodzaj zastosowanego gazu 

osłonowego oraz typu i Êrednicy drutu. System 

optymalnie w sposób dynamiczny kontroluje wartoÊç napi´cia 

w zale˝noÊci od pozycji spawania i długoÊci elektrody. Funkcja 

szczególnie znajduje swoje zastosowanie w spawaniu blach 

cienkich do 4 mm w przemyÊle samochodowym, przy produkcji 

wszelkiego rodzaju konstrukcji lekkich oraz w lutospawaniu 

materiałów z powłokami galwanicznymi.

TrueArcVoltageTM – System, który pozwala 

na pomiar faktycznego napi´cia spawania bez 

wzgl´du na długoÊç stosowanych zespołów 

przewodów łàczàcych êródło pràdu spawania 

z podajnikiem drutu oraz przy zastosowaniu 

uchwytu spawalniczego o ró˝nej długoÊci. Jest to funkcja w pełni 

automatyczna, która szczególnie przeznaczona jest do współpracy 

z funkcjami QSetTM oraz SpuerPulseTM

SuperPulseTM

 QSetTM

Dane techniczne

Parametry zasilania, V / Hz 230 1ph 50/60 (+/-15%) 

Zabezpieczenie sieci zasiajàcej, A 16

Bezpiecznik  AUT (MCB) type B  16 

Przewód zasilajàcy, Ø mm 1.5

Znamionowy pobór mocy, kVA 3,9 

Znamionowy pràd spawania, 40oC

Cykl pracy 35%, A / V 150 / 21.5

Cykl pracy 60%, A / V 120 / 20

Cykl pracy 100%, A / V 100 / 19

Zakres pràdu spawania, A 30 - 160

Napi´cie wtórne stanu jałowego, V 60

Pr´dkoÊç podawania drutu, m/min 2 – 11

Parametry szpuli z drutem, mm (kg) 200 (5) 

Spoczynkowy pobór mocy, W 15

Współczynnik mocy 0.99

SprawnoÊç, % 82%

Wymiary dł x szer x wys, mm 449 x 198 x 347

Masa całego kpl, kg 11.4

Stopieƒ ochrony IP23

Klasa bezpieczeƒstwa S

Temperatura pracy, oC -10 do +40

Dane do zamówienia

Caddy® Mig C160i 0349310850

Caddy® Mig C160i  -  6szt 0349312272

Wózek transportowy 0459366887

Dostawa obejmuje: 

- Uchwyt spawalniczy MXL 180 3m 

- Przewód zasilajàcy z wtyczkà 230V/16A 4,5m

- Przewód gazowy z zaciskami

- Przewód masowy z zaciskiem

- Szpula z drutem 1kg - OK Autrod 12.51 - 0.8mm

- Naramiennik

Cz´Êci eksploatacyjne

Rolka podajnika drutu 0,6-0,8 0349311890

Rolka dociskowa (płaska) 0349312062

Tuleja prowadzàca w podajniku 0455049001

1 - Dysza gazowa 0700200054

2 - Koƒcówka pràdowa 0.8mm 0700200064

3 - Spr´˝yna łàcznika pràdowego 0700200078

4 - Wkład (prowadnik) 0.8mm 0700200085

5 - Łàcznik pràdowy 0700200072

Druty spawalnicze - szpula Ø200 mm

Drut lity do spawania stali w´glowej

OK Autrod 12.51 Ø 0.8mm, 5kg 1251084600

Drut proszkowy do spawania stali w´glowej

Coreshield 15 Ø 0.8 mm, 4.5kg 35UE084630
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