
MATSAN KAYNAK MAKINA BAGLANTI ELEMANi:

- Anma adi: 35-50 mm' Makina Baglanti Elemani
50-70 mm' Makina Baglanti Elemani- Kaynak Makinalarinin penie ve topraklama

kablolannm makinaya baglanmaiinda kullanilan
pratik elemanlardir. Bilylik kolaylik ve iibbatll
baglanti iaglarlar.

- Özel ala,imli prollller kullanilmaktadir- Kilinar yalitkan olup, iiiya dayaniklidir.
- Kablo baglanti.. ietuikur ve bakir boru Ile yapilmaktadir.

MATSAN KAYNAK KABLO BAGLANTI ELEMANi:

- Anma adi: 35-50 mm' Kablo Baglanti Elemani
50-70 mm' Kablo Baglanti Elemani- Kaynak kablolannin eklenmeilnde veya özellikle

,antiyelerde uzatilmaii için kullanilmakta olup, en
eratlk ve verim kaybina meydan vermeyen elemanlardir.

- Ozel ala,imli profiller kullanilmaktadir.
- Kilinar yalitkan olup, isiya ve IOrtllnmelere dayaniklidir.
- Kablo baglantiii ietuskur ve bakir boru Ile yapilmaktadir.
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MATSAN KAYNAK MAKINA TOPRAKLAMA PENSESI:

- Anma Adi: Topraklama Penieil- Kullanilacagi Akim: 600 Amper- Kaynak Makinalannin topraklama kablosunun,
kaynak yapilacak elemana tesbitinliaglayan penseleidlr,

- Sikmali tip olduAundan ..bbatli bir baglanti saglar.
- Darbelere dayanikli ve uzun ömllrllldllr.
- AAiz. profili nedeni Ile farkli elemanlara kolayca

ve tam temai edecek ,ekilde teibit ettirilebilir.
- Kablo baglantisi ietuskur ve' bakir boru Ile yapilmaktadir.
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- 200 A Kaynak Pensesi
- 300 A Kaynak Pensesi
- 400/500 A Kaynak Pensesi
- 600 A Kaynak Pensesi
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- Havali Karbon Ark Pensesi
- Kaynak Makina Baglanti Elemani
- Kaynak Kablo Baglanti Elemani

Kaynak Makina Topraklama Pensesi



MATSAN KAYNAK PENSELERI: 200 A.300 A-400/500 A.600 A

- Ise göre en uygun pense, seçme olanagi saglanilmistir.
- Tam Izole olup, her tOr kaynak isleminde kutlanilir.
- TOm elemanlar sOrekli kaynak yapilabiieeek nitelikte seçiimlstlr.
- Akim geçiren ana eleman, tasiyacagi yOke göre özel alasimli malzemeden yapilmistir.
- Uç iZolasyon parçalan ve saplar isiya, darbelere dayaniklidir.
- Elektrot takilan uç profil, her pozisyonda kaynak yapmaya olanak vermektedir.
- Yaylar iSi deformasyonundan korunmus ve Izole ediimlstlr.
- Herhangi bir elemanin yedegini, her zaman bulmak mOmkOndOr.

200 A MATSAN KAYNAK PENSESI :

- Anma adi: 200 Amper Kaynak Pensesl- YakablleeeAI elektrot: 11l2.11l3,25.11l3,5mm.
- KullanilaeaAi Yerler: Punta kaynaklari; montajisleri;

dograma Isleri; kalip kaynaklari; atöiye Imalatlan gibi..
- Kablo baAlantlsl setuskur ve bakir boru Ile yapilmaktadir.

300 A MATSAN KAYNAK PENSESI:

- Anma adi: 300 Amper Kaynak Pensesi.
- YakablleeeAI elekrat: 11l2.11l5mm.
- KullanilaeaAi yerler: MATSAN'in uzun yillardan beri OreUIAI

ve yakinen biiinen OrünOdOr.300A Ozerlnde bir
kapasite aaAlanilml, olup, GENEL KAYNAK
ISLEMLERI'nin tOmOne cevap verebilir.

- Kablo baAlantlsl setuskur ve bakir boru Ile yapilmaktadir.
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400/500 A MATSANKAYNAKPENSESI:

- Anma adi: 400/500 Amper Kaynak Pensesl.
- YakablleeeAI elektrat: 11l2-11l6 mm.
- KullanilaeaAi Yerler: 400 Amperln Ozerlnde ve 500 Ampere

kadar yapilan kaynak islemlerinde kullanilir.
- Kablo baAlantlsl çift setuskurla yapilmaktadir.

600 A-S MATSAN KAYNAK PENSESI:

- Anma adi: 600 Amper Kaynak Pensesi- YakablleeeAI Elektrat: 11l2-11l8mm.
- KullanilaeaAiYerler:500 A'ln Ozerlndekl kaynak 1,lemlerlnde

kullanilan AGiR HIzMET PENSESIDIR.

MATSAN HAVAli KARBON ARK PENSESI:

- Anma adi: Karbon Elekirot Penoeol- Kullanilacati Akim: 1000 Ampe.
- Vskobllecetlelekirol:III4-.13 mm.
- Kullanilocsti Verler: Kaynak otZl oçma:

haddehonelerde proiii. kütük keolmlnde:
Sonoyll'de ooç,yu.orlok. dlter proOllerln .e
po.lanm.. mal.emelerln ke.lmlnde kullonihr.
Kullanma koloyhti .e techlzotin protlklltl nedeni
Ile labrlkalordo, ,anUyelerde tercih edilmektedir.

- Özellikleri: Ho.a hortumu yahtkon .e ioiya dayanikh olup.
maloalli batlanti nedeniyle de burulmalar ortadan
kaldinlmi,t... Ha.. ve cereyan batlantiai tek rekorla
yapilmaktadir. Rekor.e batlanti grubu lasUk kihl Ile I.ole edllml,Ur.

- Herhangi bir elemanin yedetlnl bulmak her zoman mümkündür..

- DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR:

Makina Cinol: Bo,t. gerilim 60V (Jenerat6r .eya redr..,6r)
Akim (Amper):50. elekirot çapl- (Dotru Akim)
Ha.a : 5-7 Atmo.ler
Kutup : Elekirot ( +) kutupda: Pik .e bakir gibi

yük.ek ,., lietebilen mal.emelerde (-) kutupta
kullanihr.
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