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Cégünk arculata

ISAF è stata fondata nel 1977 da un gruppo di imprenditori
della provincia di Trento.
L’azienda è situata a Storo (TN) nel nord-est dell’Italia, nelle
vicinanze del lago di Garda.
Dopo 30 anni di esperienza e con la capacità produttiva dei tre stabilimenti,
uno in Italia e due in Germania, ISAF è diventato leader europeo nella produzione di fili per saldatura.
Una costante attenzione alla qualità negli anni ha permesso ad ISAF di farsi
apprezzare nei più esigenti ed importanti mercati mondiali.
ISAF Group produce una gamma completa di fili per saldatura non legati e
basso legati.
Il coordinamento centralizzato delle spedizioni dai tre stabilimenti ha ottimizzato il servizio logistico e ridotto l’incidenza dei costi di trasporto.
Questo ha consentito di raggiungere il nostro obiettivo, cioè di garantire un
servizio impeccabile ai nostri clienti.
Le capacità distributive dei tre stabilimenti sono distribuite in modo tale da
garantire forniture affidabili e puntuali ai nostri clienti locali ed esteri.
Il TEAM commerciale ISAF è costantemente impegnato ad offrire ai propri
clienti una consulenza competente e professionale.

ISAF was established in 1977 by a group of entrepreneurs
in the province of Trento.
The company is located in Storo (Trento) north-east Italy, near

Garda Lake.
After 30 years of experience ISAF has become a leading European manufac
turer of welding wires.
A constant focus on quality over the years has allowed ISAF to participate at
the most important welding fairs world wide.
ISAF group produces a full range of wires for welding unalloyed and low
alloy steels.
The centralized coordination of shipments from the three plants has
optimised logistics and reduced transport costs.
This has allowed us to reach our goal, namely to ensure an impeccable
service to our customers.
The distribution capacity of the three plants, one in Italy and two in
Germany, operates to ensure reliable and timely deliveries to our customers
both locally and abroad.
The sales team is constantly working with ISAF to offer its customers expert
advice and a professional service.
Isaf wurde gegründet im Jahre 1977 von einige Unternehmer
der Provinz Trient.
Die Firma hat Sitz in Storo (Trento), im Nord-Osten von Italien
in der Nähe vom Gardasee.
Nach 30 Jahre Erfahrung und der Kapazität der drei Werke, ist ISAF in Europa
Marktführer in der Produktion von Schutzgas-Schweißdrähte.
Die ständige Aufmerksamkeit an die Qualität hat ISAF erlaubt sich an den
anspruchvollsten und wichtigsten Märkte der Welt schätzen zu lassen.
Die ISAF Group produziert ein komplettes Programm von un- und niedriglegierten Drähte.
Durch die Zentralkoordinierung der Versandabteilungen aller Werke wurde die
Logistik optimiert und kostengünstiger geschaffen.
Dies hat erlaubt unseren Ziel zu erreichen, und zwar eine tadellose Dienstleistung an unsere Kundschaft zu gewährleisten.

Az ISAF-ot Trento tartományában 1977-ben alapította egy
csoport vállalkozó.
A cég székhelye Storo (TN) Olaszország észak-keleti
részében, a Garda-tó közelében helyezkedik el.
30 éves tapasztalatának és aktív telephelyeinek köszönhetően - egy
Olaszországban és kettő Németországban –az ISAF Európa vezető vállalata
a hegesztő huzalok forgalmazásának területén.
Az évek folyamán a minőség állandó előtérbe helyezése tette lehetővé, hogy
az ISAF-ot a legigényesebb és legfontosabb világpiacokon elismerjék.
Az ISAF csoport teljes körű palettája lefedi az ötvözetlen és a gyengén
ötvözött acélok hegesztésére használt huzalok palettáját.
A három telephely központosított szállítási rendszere optimalizálta a logisztikát
és csökkentette a szállítási költségeket.
Ez lehetővé tette számunkra, hogy elérjük azt a célunkat, hogy
kifogástalan szolgáltatást nyújtsunk az ügyfeleink számára.
A három telephely kiegyensúlyozott együttműködésének eredményeképpen,
megbízható és pontos szállítást biztosítunk a helyi és a külföldi ügyfelek
számára.
Az értékesítési csapat folyamatosan együttdolgozik az ISAF-fal, hogy
szakszerű szolgáltatást és tanácsadást tudjunk nyújtani az ügyfelek
számára.
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• FILI RAMATI MIG MAG - ACCIAI AL C-MN
• MIG MAG WIRES - C-MN STEEL
• MIG MAG HUZALOK - C-MN ACÉL
• MIG MAG SCHUTZGAS-SCHWEISSDRAHT - C-MN STÄHLE

IS 5

FŐ JELLEMZŐK
IS5 è un filo d’apporto MAG pieno di tipo G2Si/ER70S-3 ramato, con deposito
di metallo d’apporto C-0,8%Mn. È adatto alla saldatura di una vasta gamma
di acciai per carpenteria dolci e al C-Mn. Si presta anche alla saldatura con
gas di protezione misti a base di CO2 o Ar.
IS5 viene utilizzato principalmente per le saldature in passata singola.

IS5 is a copper coated G2Si/ER70S C Mn 3 type solid MAG welding wire,
depositing C-0.8%Mn weld metal, for welding a wide range of mild and CMn
structural steels. Suitable for CO2 or Arbased mixed shielding gases. IS5 is used
mainly for single pass welding.

Az IS5 egy réz bevonatú G2Si / ER70S C Mn-3 típusú szilárd MAG hegesztő
huzal, C-0,8% Mn hozaganyaggal széles körben alkalmazható – finom és CMN
szerkezeti acélok hegesztésére. Alkalmas CO2 vagy Ar alapú vegyes védőgázas
hegesztésre. IS5 –öt elsősorban egysoros hegesztésre használják.

IS5 ist ein kupferbeschichteter MAG-Volldraht vom Typ G2Si/ER70S-3 der
C-0,8%Mn Schweißgut aufbringt, zum Schweißen eines breiten Spektrums
weicher und C-Mn-Baustähle. Geeignet zum Schweißen mit CO2 oder gemischten Schutzgasen auf Ar-Basis. IS5 wird vor allem zum Einlagenschweißen verwendet.

MINŐSÍTÉS
EN ISO
EN ISO
AWS

ENGEDÉLYEK
DB

14341-A: G 38 3 C G2Si1
14341-A: G 42 3 M G2Si1
A5.18: ER 70S-3

TÁROLÁS
Tartsa szárazon és kerülje a cseppfolyósodást!

VÉDŐGÁZOK
EN ISO 14175 : M21 - C1

ILLESZTÉSEK

ÁRAMNEM
DC +

PA

PB

PC

PD

PE

PF

ANYAGOK
Az acél folyáshatára 420 N/mm2: pl. S(P)235-től
S(P)355; GP240; GP280-ig

PG

KÉMIAI
VIZSGÁLATOK
%-BAN)
CHEMICAL
ANALYSIS(JELLEMZŐ
(TYPICAL ÉRTÉKEK
VALUES IN
%)
C
0.07

Mn
1.0

Si
0.6

P
0.025

S
0.025

Kinyúlás A5 (%)

Ütközési ionizáció ISO-V(J)

AZ ÖSSZES HEGESZTHETŐ FÉM MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI
Hőkezelés

Folyáshatár (MPa)
 420

Hegesztve
Gáz teszt: 82% Ar+18% CO2

3

Szakító szilárdság (MPa)
500-640

 20

 90

• FILI RAMATI MIG MAG - ACCIAI AL C-MN
• MIG MAG WIRES - C-MN STEEL
• MIG MAG HUZALOK - C-MN ACÉL
• MIG MAG SCHUTZGAS-SCHWEISSDRAHT - C-MN STÄHLE

IS 10

FŐ JELLEMZŐK
IS 10 è un filo d’apporto MAG pieno di tipo G3Si1/ER70S-6 ramato, con deposito
di metallo d’apporto C-1.1%Mn. Viene utilizzato per la saldatura di una vasta
gamma di acciai per carpenteria dolci e al C-Mn. Si presta anche alla saldatura
con gas di protezione misti a base di CO2 o Ar.
IS 10 è un filo pieno utilizzato per applicazioni generali di saldatura in passata
singola e multipla. Particolarmente indicato per le applicazioni con lamiere in cui
sono necessari cordoni di saldatura lisci.

IS 10 is a copper coated G3Si1/ER70S6 type solid MAG WELDING wire,
depositing C-1.1%Mn weld metal, for welding a wide range of mild and C-Mn
structural steels. Suitable for use with CO2 or Ar based mixed shielding gases.
IS10 is a welding wire used for general applications in both single and multi
passing welding. Especially suited for sheet metal applications where smooth
weld beads are required.

Az IS 10 egy réz bevonatú G3Si1 / ER70S6 típusú szilárd MAG hegesztő huzal
C-1.1% Mn hozaganyaggal széles körben alkalmazható – finom és CMN
szerkezeti acélok hegesztésére. Alkalmas CO2 vagy Ar alapú vegyes védőgázas
hegesztésre. IS10 egy tömör huzal, amely általános hegesztési alkalmazásokhoz
használható egysoros vagy többsoros hegesztéssel. Különösen alkalmas fémlemez
alkalmazásokhoz, ahol sima varratfelület szükséges.

IS 10 ist ein kupferbeschichteter MAG-Volldraht vom Typ G3Si1/ER70S-6 der
C-1.1%Mn Schweißgut aufbringt, zum Schweißen eines breiten Spektrums weicher und C-Mn-Baustähle. Geeignet zum Schweißen mit CO2 oder gemischten
Schutzgasen auf Ar-Basis. IS 10 ist eine universelle Schweißdrahtelektrode,
die sowohl zum Einlagen- als auch zum Mehrlagenschweißen eingesetzt wird.
Besonders geeignet zum Schweißen von Blechen, wenn glatte Schweißnähte
erforderlich sind.

MINŐSÍTÉS
EN ISO
EN ISO
AWS

14341-A: G 42 3 C G3Si1
14341-A: G 42 4 M G3Si1
A5.18: ER 70S-6

TÁROLÁS
Tartsa szárazon és kerülje a cseppfolyósodást!
ÁRAMNEM
DC +

ILLESZTÉSEK

PA

PB

ENGEDÉLYEK
BV
GAS C1
BV
GAS M21
DNV GAS C1
DNV GAS M21
GL
GAS C1
GL
GAS M21
LRS
GAS C1
LRS
GAS M21
RINA GAS C1
RINA GAS M21

RMRS
RMRS
DB
DB
TÜV
TÜV
NAKS
NAKS
ABS
ABS

GAS C1
GAS M21
GAS C1
GAS M21
GAS C1
GAS M21
GAS C1
GAS M21
GAS C1
GAS M21

VÉDŐGÁZOK
EN ISO 14175 : C1, M21

PC

PD

PE

PF

ANYAGOK
S(P)235 - S(P)355; GP240; GP280

PG

KÉMIAI VIZSGÁLATOK (JELLEMZŐ ÉRTÉKEK %-BAN)
Huzal
Összes hegeszthető fém (*)
Összes hegeszthető fém (**)
(*) 82% Ar+18% CO2, 100% CO2

C
0.08
0.08
0.09

Mn
1.4
1.1
1.0

Si
1.1
0.6
0.5

P
0.025
0.025
0.025

S
0.025
0.025
0.025

AZ ÖSSZES HEGESZTHETŐ FÉM MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI
Folyáshatár
(MPa)
Hőkezelés
Hegesztve (*)
 420
Hegesztve (**)
 420
Gáz teszt: (*) 82% Ar+18% CO2, (**) 100%CO2

4

Szakító szilárdság
(MPa)
500-640
500-640

Kinyúlás
A5 (%)
 20
 20

+20 °C
90
70

Ütközési ionizáció ISO-V(J)
-30 °C
-40 °C
70
47
47

• FILI RAMATI MIG MAG - ACCIAI AL C-MN
• MIG MAG WIRES - C-MN STEEL
• MIG MAG HUZALOK - C-MN ACÉL
• MIG MAG SCHUTZGAS-SCHWEISSDRAHT - C-MN STÄHLE

IS 10S

FŐ JELLEMZŐK
IS 10S è un filo d’apporto MAG pieno di tipo G4Si1/ER70S-6 ramato, con deposito di metallo d’apporto C-1.3%Mn. È adatto alla saldatura di una vasta gamma
di acciai per carpenteria dolci e al C-Mn. Si presta anche alla saldatura con gas
di protezione misti a base di CO2 o Ar.
IS 10S è un filo pieno per applicazioni generali utilizzato per saldature in passata
singola e multipla.
L’elevato contenuto di Si e Mn garantisce caratteristiche meccaniche più elevate
e un bagno di fusione lievemente disossidante.

IS 10S is a copper coated G4Si1/ER70S6 type solid MAG welding wire,
depositing C-1.3%Mn weld metal, for welding a wide range of mild and
C-Mn structural steels. Suitable for use with CO2 or Ar based mixed
shielding gases. IS10S is a welding wire used for general applications in
both single and multi pass welding. The high Si and Mn contents ensure
higher mechanical properties and a lightly deoxidized molten pool.

Az IS 10S egy réz bevonatú G4Si1 / ER70S6 típusú szilárd MAG hegesztő
huzal, C-1.3% Mn hozaganyaggal széles körben alkalmazható – finom és
CMN szerkezeti acélok hegesztésére. Alkalmas CO2 vagy Ar alapú vegyes
védőgázas hegesztésre. IS10S hegesztőhuzal egysoros vagy többsoros
hegesztésre használható. A magas Si és Mn tartalma magasabb mechanikai
sajátosságokat és egy enyhén oxidált hegfürdőt biztosítanak.

IS 10S ist ein kupferbeschichteter MAG-Volldraht vom Typ G4Si1/ER70S-6 der
C-1.3%Mn Schweißgut aufbringt, zum Schweißen eines breiten Spektrums weicher und C-Mn-Baustähle. Geeignet zum Schweißen mit CO2 oder gemischten
Schutzgasen auf Ar-Basis. IS 10S ist eine universelle Schweißdrahtelektrode,
die sowohl zum Einlagen- als auch zum Mehrlagenschweißen eingesetzt wird.

MINŐSÍTÉS
EN ISO
EN ISO
AWS

14341-A: G 46 3 C G4Si1
14341-A: G 46 4 M G4Si1
A5.18: ER 70S-6

TÁROLÁS
Tartsa szárazon és kerülje a cseppfolyósodást!
ÁRAMNEM
DC +
ILLESZTÉSEK

PA

PB

ENGEDÉLYEK
DNV GAS C1
DNV GAS M21
GL
GAS C1
GL
GAS M21
RINA GAS C1
RINA GAS M21
DB
GAS C1

DB
TÜV
TÜV
NAKS
NAKS
ABS

GAS M21
GAS C1
GAS M21
GAS C1
GAS M21
GAS M21

VÉDŐGÁZOK
EN ISO 14175 : C1, M21

PC

PD

PE

PF

ANYAGOK
S(P)235 - S(P)460; GP240; GP280

PG

KÉMIAI VIZSGÁLATOK (JELLEMZŐ ÉRTÉKEK %-BAN)
Huzal
Összes hegeszthető fém (*)
Összes hegeszthető fém (**)
(*) 82% Ar+18% CO2, (**) 100% CO2

C
0.07
0.08
0.08

Mn
1.7
1.3
1.2

Si
0.9
0.7
0.6

P
0.025
0.025
0.025

S
0.025
0.025
0.025

AZ ÖSSZES HEGESZTHETŐ FÉM MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI
Folyáshatár
(MPa)
 460
Hegesztve (*)
 460
Hegesztve (**)
Gáz teszt: (*) 82% Ar+18% CO2, (**) 100%CO2
Hőkezelés

5

Szakító szilárdság
(MPa)
530-680
530-680

Kinyúlás
A5 (%)
 20
 20

+20 °C
100
80

Ütközési ionizáció ISO-V(J)
-30 °C
-40 °C
80
70
47

• FILI RAMATI MIG MAG - ACCIAI AL C-MN
• MIG MAG WIRES - C-MN STEEL
• MIG MAG HUZALOK - C-MN ACÉL
• MIG MAG SCHUTZGAS-SCHWEISSDRAHT - C-MN STÄHLE

IS SUPERIOR

FŐ JELLEMZŐK
IS SUPERIOR è un filo d’apporto MAG pieno di tipo G2Ti ramato. Viene utilizzato con miscele ternarie di gas di protezione, come ARCAL 14/Ar+CO2+O2, per
ottenere una saldatura senza spruzzi che presenta un cordone dall’aspetto
esteticamente gradevole. Ideale per la saldatura in passata singola di lamiere
zincate e per gli acciai che presentano superfici rugginose o sporche.

IS SUPERIOR is a copper coated G2Ti type solid MAG welding wire.
Used with ternary shielding gas mixtures, such as ARCAL 14/Ar+CO2+O2),
to obtain spatter free welding with a good bead appearance. Ideal for the
single pass welding of galvanized steels and for rusty or dirty surfaces.

Az IS Superior egy réz bevonatú G2Ti típusú szilárd MAG hegesztő huzal.
Háromkomponensű védőgáz keverékkel használják, például az ARCAL 14 /
Ar + CO2 + O2 - vel, hogy esztétikus fröcskölés mentes hegesztést kapjunk.
Ideális horganyzott acél egysoros hegesztésére és rozsdás vagy szennyezett
felületre.

IS SUPERIOR ist ein kupferbeschichteter MAG-Volldraht vom Typ G2Ti zum
Schweißen mit ternären Schutzgasmischungen wie ARCAL 14/Ar+CO2+O2
verwendet, um spritzfreies Schweißen mit gutem Erscheinungsbild der
Schweißnaht und für Stähle mit rostiger oder verschmutzter Oberfläche verwendet.

MINŐSÍTÉS
EN ISO

VÉDŐGÁZOKEN
ISO 14175 : M21

14341-A: G 42 2 M G2Ti

TÁROLÁS
Tartsa szárazon és kerülje a cseppfolyósodást!

ÁRAMNEM
DC +

ILLESZTÉSEK

ANYAGOK
S(P)235 - S(P)420

PA

PB

PC

PD

PE

PF

PG

KÉMIAI VIZSGÁLATOK (JELLEMZŐ ÉRTÉKEK %-BAN)
Hőkezelés

C

Mn

Si

P

S

Ti

Al

Zr

-

Huzal

0.07

1.1

0.6

0.025

0.025

0.13



Összes hegeszthető fém (*)

0.07

0.8

0.3

0.025

0.025

-

-

(*) 82% Ar+18% CO2

AZ ÖSSZES HEGESZTHETŐ FÉM MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI
Hőkezelés
Hegesztve (*)
Gáz teszt: 82% Ar+18% CO2

6

Folyáshatár
(MPa)
 420

Szakító szilárdság
(MPa)
500-640

Kinyúlás
A5 (%)
 22

Ütközési ionizáció ISO-V(J)
+20 °C
-20 °C
90
70

• FILI RAMATI MIG MAG - ACCIAI RESISTENTI ALLA CORROSIONE ATMOSFERICA
• MIG MAG WIRES - WEATHERING STEELS
• MIG MAG HUZALOK - LÉGKÖRI KORROZIÓÁLLÓ ACÉLOK
• MIG MAG SCHUTZGAS-SCHWEISSDRAHT - WETTERFESTE BAUSTÄHLE

IS C

FŐ JELLEMZŐK
IS C è un filo d’apporto MAG pieno di tipo ER80S-G ramato, con deposito C-1
Mn0.8Ni0.4 Cu per la saldatura di acciai resistenti alla corrosione atmosferica
quali ad esempio COR-TEN, Patinax, ecc. È adatto alla saldatura con gas di
protezione misti CO2 o Ar+CO2.

IS C is a copper coated ER80SG type solid MAG welding wire, depositing a
C1 Mn0.8Ni0.4 Cu for welding weathering steels such as CORTEN, Ptinax,
etc. Suitable for welding with CO2 or Ar+CO2 mixed shielding gases.

Az IS C egy réz bevonatú ER80SG típusú szilárd MAG hegesztő huzal,
C1 Mn0.8Ni0.4 Cu hozaganyaggal légköri korrózióálló acélok hegesztésére
alkalmas, amelyek például CORTEN, Patinax stb. CO 2 vagy Ar + CO2
vegyes védőgázokkal való hegesztésre alkalmas.

IS C ist ein kupferbeschichteter MAG-Vollschweißdraht vom Typ ER80S-G der
C-1 Mn0.8Ni0.4 Cu aufbringt, zum Schweißen wetterfester Baustähle wie
COR-TEN, Ptinax, etc. Geeignet zum Schweißen mit CO2 oder gemischten
Schutzgasen aus Ar+CO2.

ENGEDÉLYEK

MINŐSÍTÉSEK
EN ISO
EN ISO
AWS

14341-A: G 42 3 C G0
14341-A: G 42 4 M G0
A5.18: ER 80S-G

VÉDŐGÁZOK
EN ISO 14175 : M21

TÁROLÁS
Tartsa szárazon és kerülje a cseppfolyósodást!

ÁRAMNEM
DC +

ILLESZTÉSEK

ANYAGOK
S235JOW - S235J2W; S355JOW; S355J2W; S355K2W

PA

PB

PC

PD

PE

PF

PG

KÉMIAI VIZSGÁLATOK (JELLEMZŐ ÉRTÉKEK %-BAN)C
Huzal
0.06
Összes hegeszthető fém (*)
0.06
Összes hegeszthető fém (**)
0.07
(*) 82% Ar+18% CO2, 100% CO2

Mn
1.4
1.1
1.0

Si
0.8
0.5
0.4

P
0.025
0.025
0.025

S
0.025
0.025
0.025

Cr
0.3
0.3
0.3

Ni
0.8
0.8
0.8

Cu
0.4
0.4
0.4

AZ ÖSSZES HEGESZTHETŐ FÉM MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI
Folyáshatár
(MPa)
Hegesztve (*)
 420
Hegesztve (**)
 420
Gáz teszt: (*) 82% Ar+18% CO2, (**) 100%CO2
Hőkezelés
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Szakító szilárdság
(MPa)
500-640
500-640

Kinyúlás
A5 (%)
 22
 22

+20 °C
120
100

Ütközési ionizáció ISO-V(J)
-30 °C
-40 °C
90
80
47

• FILI RAMATI MIG MAG - ACCIAI AD ALTA RESISTENZA
• MIG MAG WIRES - HIGH STRENGHT STEELS
• MIG MAG HUZALOK - ERŐSEN ELLENÁLLÓ ACÉLOK
• MIG MAG SCHUTZGAS-SCHWEISSDRAHT - HOCHFESTE STÄHLE

IS D2

FŐ JELLEMZŐK
IS D2 è un filo d’apporto MAG pieno di tipo G4M0 ramato, con deposito di
metallo d’apporto C-1.6Mn0.5Mo per la saldatura di acciai ferritici a bassa
lega resistenti al creep.
È adatto all’uso con gas di protezione misti Ar-CO2.

IS D2 is a copper coated G4M0/ER 80SD2 type solid MAG welding wire, de
positing C1.6Mn0.5Mo, for welding low alloy creep resistant ferritic steels.
Suitable for use with Ar/CO2 mixed shielding gases.

Az IS D2 egy réz bevonatú G4M0 / ER80SD2 típusú szilárd MAG hegesztő
huzal, C1.6Mn0.5Mo hozaganyaggal gyengén ötvözött tartósfolyásnak
ellenálló ferrites acélok hegesztésére használható. Ar / CO2 alapú vegyes
védőgázok használatára alkalmas.

IS D2 ist ein kupferbeschichteter MAG-Vollschweißdraht vom Typ G4M0/
ER 80S-D2 der C-1.6Mn0.5Mo aufbringt, zum Schweißen niedrig legierter,
kriechbeständiger, ferritischer Stähle.
Geeignet für den Einsatz mit gemischten Schutzgasen aus Ar+CO2.

MINŐSÍTÉSEK
EN ISO
AWS

14341-A: G 50 4 M G4Mo
A5.28: ER 80S-D2

ENGEDÉLYEK
DB

TÁROLÁS
Tartsa szárazon és kerülje a cseppfolyósodást!

VÉDŐGÁZOKEN
ISO 14175 : M21

ILLESZTÉSEK

ÁRAMNEM
DC +

PA

PB

PC

PD

PE

ANYAGOK
fine grain steels with YS500
16Mo3

PF

KÉMIAI VIZSGÁLATOK (JELLEMZŐ ÉRTÉKEK %-BAN)
Huzal
Összes hegeszthető fém (*)
(*) 82% Ar+18% CO2

C
0.09
0.09

Mn
1.85
1.6

Si
0.7
0.6

P
0.020
0.025

S
0.020
0.020

Mo
0.50
0.50

AZ ÖSSZES HEGESZTHETŐ FÉM MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI
Folyáshatár
(MPa)
 500
 520

Hőkezelés
620°C x 3h
Hegesztve
Gáz teszt: M21
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Szakító szilárdság
(MPa)
 600
 680

Kinyúlás
A5 (%)
 22
 22

Ütközési ionizáció ISO-V(J)
+20 °C
-40 °C
120
90
100
70

• FILI RAMATI MIG MAG - ACCIAI AD ALTA RESISTENZA
• MIG MAG WIRES - HIGH STRENGHT STEELS
• MIG MAG HUZALOK - ERŐSEN ELLENÁLLÓ ACÉLOK
• MIG MAG SCHUTZGAS-SCHWEISSDRAHT - HOCHFESTE STÄHLE

IS T

FŐ JELLEMZŐK
IS T è un filo d’apporto MAG pieno di tipo GMn3NiCrMo/ER 100S-G ramato,
con deposito di metallo d’apporto C-0.5Cr0.5Ni0.2Mo per la saldatura di acciai altamente resistenti allo snervamento.
È adatto all’uso con miscele di gas di protezione Ar-CO2.

IS T is a copper coated GMn3NiCrMo/ER 100S-G type solid MAG welding
wire, depositing C-0.5Cr0.5Ni0.2Mo weld metal used for the welding of high
yield strenght steels. Suitable for use with Ar/CO2 mixed shielding gases.

Az IS T egy réz bevonatú GMn3Ni1CrMo / ER 100 SG típusú szilárd MAG
hegesztő huzal, C-0.5Cr0.5Ni0.2Mo hozaganyaggal súrlódásnak erősen
ellenálló acélok hegesztésére használható. Ar / CO2 alapú vegyes védőgázok
használatára alkalmas.

IS T ist ein kupferbeschichteter MAG-Vollschweißdraht vom Typ GMn3NiCrMo/
ER 100S-G der ein C-0.5Cr0.5Ni0.2Mo Schweißgut aufbringt, zum Schweißen
von Stählen mit hoher Streckgrenze.
Geeignet für den Einsatz mit gemischten Schutzgasen aus Ar+CO2.

MINŐSÍTÉSEK
EN ISO
AWS

ENGEDÉLYEK
DB

16834-A: G 62 4 M Mn3NiCrMo
A5.28: ER 100S-G

TÁROLÁS
Tartsa szárazon és kerülje a cseppfolyósodást!

VÉDŐGÁZOKEN
ISO 14175 : M21

ILLESZTÉSEK

ÁRAMNEM
DC +

PA

PB

PC

PD

PE

PF

ANYAGOK
S(P)460; S(P)620

PG

KÉMIAI VIZSGÁLATOK (JELLEMZŐ ÉRTÉKEK %-BAN)
C
0.08

Mn
1.5

Si
0.7

P
0.015

S
0.018

Cr
0.50

Ni
0.54

Mo
0.25

AZ ÖSSZES HEGESZTHETŐ FÉM MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI
Folyáshatár
(MPa)
 620

Hőkezelés
Hegesztve
Gáz teszt: M21
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Szakító szilárdság
(MPa)
 700

Kinyúlás
A5 (%)
 18

Ütközési ionizáció ISO-V(J)
-40 °C
47

• FILI RAMATI MIG MAG - ACCIAI AD ALTA RESISTENZA
• MIG MAG WIRES - HIGH STRENGHT STEELS
• MIG MAG HUZALOK - ERŐSEN ELLENÁLLÓ ACÉLOK
• MIG MAG SCHUTZGAS-SCHWEISSDRAHT - HOCHFESTE STÄHLE

IS TS

FŐ JELLEMZŐK
IS TS è un filo d’apporto MAG pieno di tipo GMn3Ni1CrMo/ER110-G ramato,
con deposito di metallo d’apporto C-1.2Mn 0.25Cr 1.5Ni 0.25Mo, utilizzato
per la saldatura di acciai altamente resistenti alla trazione e di acciai di tipo
TI-HY100. E’ adatto all’uso con miscele di gas di protezione tipo Ar-CO2.

IS TS is a copper coated GMn3Ni1CrMo/ER 110S-G type solid MAG
welding wire, depositing a C-1.2Mn 0.25Cr 1.5Ni 0.25Mo weld metal,
used for the welding of high tensile strength steels and type TI-HY100
steels. Suitable for use with Ar-CO2 mix shielding gases.

Az IS TS egy réz bevonatú GMn3Ni1CrMo / ER110S-G típusú szilárd
MAG hegesztő huzal, C-1.2Mn 0.25Cr 1.5Ni 0.25Mo hozaganyaggal, nagy
szakítószilárdságú acélok és TI-HY 100 acélok hegesztésére használható.
Ar-CO2 alapú vegyes védőgázok használatára alkalmas.

IS TS ist ein kupferbeschichteter MAG-Vollschweißdraht vom Typ GMn3Ni1CrMo/ER 110S-G der ein C-1.2Mn0.25Cr1.5Ni0.25Mo Schweißgut aufbringt und zum Schweißen hoch zugfester Stähle und zum Schweißen von
TI-HY100-Stählen verwendet wird. Geeignet für den Einsatz mit gemischten
Schutzgasen aus Ar-CO2.

MINŐSÍTÉSEK
EN ISO
AWS

ENGEDÉLYEK
DB
TÜV

16834-A: G 69 4 M Mn3Ni1CrMo
A5.28: ER 110 S-G

TÁROLÁS
Tartsa szárazon és kerülje a cseppfolyósodást!

VÉDŐGÁZOK
EN ISO 14175 : M21

ILLESZTÉSEK

ÁRAMNEM
DC +
ANYAGOK

PA

PB

PC

PD

PE

PF

S620; S690; HY 100

PG

KÉMIAI VIZSGÁLATOK (JELLEMZŐ ÉRTÉKEK %-BAN)
Huzal
Összes hegeszthető fém (*)
(*) 82% Ar+18% CO2

C
0.08
0.08

Mn
1.6
1.2

Si
0.5
0.3

P
0.015
0.015

S
0.018
0.018

Cr
0.3
0.25

Ni
1.5
1.5

Mo
0.25
0.25

AZ ÖSSZES HEGESZTHETŐ FÉM MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI
Hőkezelés
Hegesztve
Gáz teszt: M21-Arcal 21
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Folyáshatár
(MPa)
 690

Szakító szilárdság
(MPa)
770-940

Kinyúlás
A5 (%)
 17

Ütközési ionizáció ISO-V(J)
+20 °C
-40 °C
80
47

• FILI SPECIALI
• SPECIAL WIRES
• SPECIÁLIS HUZALOK
• SPECIAL WIRES

PLATINUM

MIG/MAG Solid Wires C-Mn low-alloy steels
PLATINUM è un filo pieno speciale non ramato per la saldatura MAG di una
vasta gamma di acciai dolci e C-Mn. Adatto per saldatura con gas CO2 e
miscela di Argon.
PLATINUM presenta una perfetta stabilità d’arco, ottime proprietà di scorrimento, bassi spruzzi durante la saldatura, buona partenza e arresto e
un basso consumo di punte portacorrente. Particolarmente indicato per
applicazioni con lamiere in cui sono necessari cordoni di saldatura lisci.

Grazie alla mancanza di rivestimento, i fumi di saldatura contengono meno
rame e non ci sono perdite di ramatura, con miniore rischio di intasamento
degli ugelli e delle punte

PLATINUM is a special uncoated, uncoppered solid MAG welding wire,
for welding a wide range of mild and C-Mn structural steels. Suitable
for welding with CO2 and Ar based mixed shielding gases.
PLATINUM has very good arc stability, excellent feeding properties, low
spatter during welding, good start and stop characteristics with a low
consumption of contact tips. Especially suited for sheet metal applica-

tions where smooth feeding properties are required. Due to the absence
of a copper coating the welding fume contains less copper and there is no
copper to peel off, reducing the risk of the welding nozzle becoming clogged.

A PLATINUM egy különleges bevonat nélküli (réz bevonat nélküli) szilárd
MAG hegesztő huzal, széles enyhe és C-Mn szerkezeti acélok hegesztésére
használható. CO2 és Ar alapú vegyes védőgázos hegesztésre alkalmas.
A PLATINUM nagyon jó ívstabilitással, kiváló csúszási tulajdonságokkal,
csekély fröcsköléssel a hegesztés során, alacsony fogyasztású
áramátadókkal és jó start és stop jellemzőkkel rendelkezik.

Különösen alkalmas fémlemez alkalmazásokhoz, ahol a sima hegesztési
tulajdonságok elengedhetetlenek. A rézbevonat hiányának következtében a
hegesztési füst kevesebb rezet tartalmaz és nincs leváló réz, így csökkenti
annak kockázatát, hogy a tömlő eltömődjön.
A PLATINUM többféle kiszerelési formákban kapható - a szabványos
tekercsektől a nagy mennyiségű max. 300 kg dobokig - ideális
robotalkalmazásokhoz.

PLATINUM ist ein spezielles unbeschichtetes MAG Schweißdraht zum
Schweißen einer breiten Palette von milde und C-Mn Baustählen. Geeignet
zum Schweißen mit CO2 und Mischgase Ar-basiert.
PLATINUM hat eine sehr gute Stabilität des Lichtbogens, hervorragende
Drahtführung, geringe Spritzer während des Schweißens, gute Start-und
Stopp Eigenschaften mit einem niedrigen Verbrauch von Stromdüsen.
Besonders geeignet für Anwendungen auf Blechen wo glatte Schweißnähte

gefordert sind. Dank der fehlenden Kupferbeschichtung der Schweißrauch
enthält weniger Kupfer und, die Beschichtung löst sich nicht ab und dadurch
besteht weniger Gefahr dass sich die Stromdüsen verstopfen.

PLATINUM è disponibile in una vasta gamma di formati d’imballo, a partire
dalle bobine standard fino a fusti di diverso tipo (300 kg.), ideali per le
applicazioni robotiche.

PLATINUM is available with a wide range of packaging formats from standard
spools to high quantity, 300 kg max. drums for robotic applications.

PLATINUM ist verfügbar in einer Vielzahl von Packungen, und zwar von der
Standardspule bis auf verschiedene Formate von Fässer (300 kg.) ideal für
das Schweißen auf Roboteranlagen.

Az alábbi formában elérhetőek: IS 10 / IS 10S / IS C / IS T / IS TS
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• FILI SPECIALI
• SPECIAL WIRES
• SPECIÁLIS HUZALOK
• SPECIAL WIRES

PREMIUM

Kis mennyiségű fröccsenés, mely könnyen eltávolítható.
Le eccezionali caratteristiche dei fili PREMIUM sono
il risultato dell’innovativo rivestimento MHC (Metallic
Hybrid Coatong) prodotto dallo studio innovativo del processo di trafilatura PREMIUM
• Il trattamento superficiale del filo fatto con leghe metalliche offre caratteristiche di eccellente contatto elettrico, protezione dall’umidità e una
superficie libera da residui di processi chimici che potrebbe tradursi in
imperfezioni del cordone di saldatura.
• Oltre a questi miglioramenti di qualità, il nuovo trattamento di finitura ibrida
sviluppato per i fili PREMIUM offre caratteristiche di avanzamento eccezionali dovute alla riduzione della forza di attrito attraverso il controllo lineare
dello spessore del rivestimento. L’adesione del rivestimento inoltre riduce
il peeling e gli intasamenti di tubetti e guaine.
• Un aspetto molto buono e lucente dovuto alla mancanza di silicati.

The exceptional characteristics of the PREMIUM wires
are the results of the innovative MHC (Metallic Hybrid
Coating) surface coating produced by the innovative
PREMIUM drawing process.

• The surface treatment of the solid wire surface by metallic alloys results in
excellent electrical contact, protection from moisture and a surface free from
residuals of chemical processes which can result in impaired welding
characteristics.
• In addition to these quality enhancements, the new hybrid coating treatment
developed for PREMIUM wires gives exceptionally good feeding characteristics
due to the reduction of the glide force through the liner and the controlled
thickness of the coating.
The high adherence of the coating reduces peeling and clogged liners.
• A very good and shiny bead aspect with a low presence of silicates.
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• Il risultato finale è che il contatto in punta si riduce con conseguente
minore tempi di fermo.

Un livello ridotto di fumi di saldatura

• Il nuovo trattamento finitura ibrida permette la riduzione degli elementi
metallici contenuti nei fumi di saldatura in confronto con i prodotti dei
maggiori concorrenti, senza diminuire il livello di protezione e di funzionalità del rivestimento

La qualità del processo di controllo

Lo studio di processo nel progetto PREMIUM dà la possibilità di controllare
ogni singola fase produttiva, il che si traduce in elevata e costante qualità del
prodotto finale.
Tutte le bobine e fusti di filo PREMIUIM hanno la stessa qualità, il filo è facile
da usare e questo dà ai saldatori una maggiore facilità di regolazione dei
parametri di saldatura.
• The final result is that contact tip wear is reduced, with consequentlyless
down time

A reduced metallic coating level in the welding fumes

• The new hybrid coating treatment allows the metallic content in the
welding fume to be reduced, in relation to the main competitor
products, without decreasing the level of protection and functionality of
the coating.

The quality control process

The detail of the PREMIUM drawing process gives the possibility to check
every single stage of the manufacturingprocess resulting in a high quality
and consistent product. All spools and drums of PREMIUIM wire have
the same quality, the wire is easy to use and this gives welders simpler
power source regulation.

A PREMIUM huzalok kiemelkedő tulajdonságainak
eredménye, hogy a PREMIUM innovatív folyamat által
innovatív MHC (Metál Hibrid bevonat) felületi bevonat
keletkezik.

• Kiváló elektromos kapcsolat, nedvességtől való védelem és kémia
folyamatok reziduumai által mentes felület (amelyek károsíthatják
a hegesztési tulajdonságokat) biztosított a fémötvözetes szilárd
huzal felületének köszönhetően.
• A bevonat vastagságának lineáris ellenőrzése következtében, a
minőségi fejlesztéseken kívül, a PREMIUM huzalokra kifejlesztett
új hibrid bevonat kivételesen jó csúszási tulajdonságokat biztosít,
így csökkentve a súrlódási erőt. A bevonat tapadása csökkenti a
peeling-et és a tömlők esetleges eltömődését.
• A szilikátok hiányának következtében nagyon tiszta és erős felület keletkezik.

Diese außergewöhnlichen Eigenschaften des PREMIUM
Drähte sind die Ergebnisse der innovative Beschichtung
MHC (Metallic Hybrid Coating) produziert mit den neuen
Ziehprozess PREMIUM.
• Die Oberflächenbehandlung des Drahtes mit metallischen Legierungen
gewährleistet einen hervorragenden elektrischen Kontakt, Schutz vor
Feuchtigkeit und die Oberfläche ist frei von chemische von Rückständen
dass die Schweißeigenschaften negativ beeinflußen können.
• Zusätzlich zu diesen Qualitätsverbesserungen, die neue HybridBeschichtung Behandlung entwickelt für PREMIUM Drähte außergewöhnlich gute Fördereigenschaften durch die Reduktion des Druckes im
Schlauchpaket. Die erhobene Haftung der Beschichtung verhindert die
Ablösung der Beschichtung und reduziert die Verstopfung der Stromdüsen..
• Eine sehr gute und glänzende Oberfläche mit einer geringen Präsenz
von Silikaten.

• Végül csökken a kopás a huzal adagolóban, ami kevesebb állásidőt
jelent.

Csökkentett szintű hegesztési füstök

• A főversenytársak termékeivel összehasonlítva az új hibrid bevonatos
kezelés eredményesebben csökkenti a hegesztési füstök fémtartalmát
és mindemellett a bevonat védelemi szintje és funkciója nem csökken.

A minőség ellenőrző folyamat

A PREMIUM projekt folyamat tanulmánya lehetőséget ad mindenegyes
gyártási szakaszban az ellenőrzésre, amelynek eredményeként a végtermék
kiváló minőségű lesz.
A PREMIUM huzal mindenegyes tekercse és dobja azonos minőségű, a huzal
könnyen használható, és ez megkönnyíti a huzaladagoló szabályozását a
hegesztők számára.
• Das Endergebnis ist reduzierter Verschleiß von Stromdüsen mit folglich
weniger Ausfallzeiten.

Begrenztes Schweißrauch

• Die neue Hybrid-Beschichtung erlaubt die Reduzierung von Metallgehalt
des Schweißrauches im Vergleich zu den wichtigsten Wettbewerbern und
ohne den Schutz der Beschichtung zu verringern

Die Qualität con Kontrollverfahren.

Der Ziehprozess PREMIUM gibt die Möglichkeit jeden einzelnen
Produktionsschritt zu kontrollieren, dies bedeutet eine hohe und gleichbleibende Qualität des Endproduktes.
jede einzelne Phase des Herstellungsprozesses was zu einer hohen Qualität
und gleichbleibende Produktqualität.
Alle Spulen und Fässer aus PREMIUIM haben die gleiche Qualität, der
Draht ist einfach zu benützen und dies ermöglicht den Schweißern die
Schweißparamtern mit Leichtigkeit zu regeln.

Az alábbi formákban elérhetőek: IS 10 / IS 10S
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CSOMAGOLÁSOK

B 300

BS 300

S 300

S 200

ECO PACK

Carton Box

SPEED PACK

PALLETÁK

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓK
kg

B 300

0.6 mm

0.8 mm

0.9 mm

1.0 mm

1.2 mm

1.4 mm

1.6 mm

15

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

16

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

18

BS 300

15

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

16

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

18

S 300

15

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

S 200

5

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

ECO PACK

300

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

SPEED PACK

250

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

500
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KIEGÉSZÍTŐK

Adattatore per B300 “a stella” - B300 CO Huzaldob adapter - Adaptateur
pour B300 type “etoile” - Adapter für Korbspule B300, einfache
Ausführung

Guaina (al metro) - Tömlő (méterenként) - Gaine (au metre) - Schlauch
(pro Meter)

Cono guida per fusto - Tölcsér dobokhoz - Guide conique pour fut
- Haube für rundes Fass

Attacco rapido per Speedpack - Gyors csatlakozó Speedpack-hez - Connecteur
rapide pour Speedpack - Drahtführungshalter für Speed Pack

Raccordo - Adagoló - Raccord - Verbindungschraube

KIT completo con guaina 3,5 / 5,5 m per fusto Speedpack - Speedpack
dobhoz teljes felszerelés 3,5/5,5 m-es tömlővel - KIT complète avec gaine
de 3,5 / 5,5 mètre pour fut carré Speedpack - Drahtführungshalter mit
Schlauch 3,5 / 5,5 Mt. für Speed Pack

Cono guida (campana) per fusto + raccordo - Adagoló dobokhoz tölcsérrel Guide cône (cloche) pour fut + raccord - Haube für rundes Fass mit
Verbindungschraube

Molla per KIT - Felszereléshez rugó - Printemps pour KIT Feder für Drahtführungshalter

Guaina diametro 5,5 mm, Lungh. 3,5 / 5,5 m. - 5,5 mm átmérőjű tömlő,
hossza 3,5/5,5 m - Gaine diamètre 5,5 mm, Longueur 3,5 / 5,5 m Schlauchpacket 5,5 mm, Länge 3,5 / 5,5 Mt.
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Székhely: 1027 Budapest, Varsányi u. 15.
Telephely: 7400 Kaposvár, Városház u. 1.
Mobil: 06 20 405 6005
Tel: 06 82 950 955
Fax: 06 82 222 284
E-mail: office@cserenda.hu
www.isaf-welding.hu

Az ISAF fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül ne keletkezzen változás a katalógusban. A dokumentum célja, hogy segítse a felhasználót a
termék kiválasztásában. A felhasználónak vissza kell ellenőriznie, hogy az általa választott termék megfelel az általa elképzelt alkalmazásnak.

:: SALDATURA

:: WELDING

:: HEGESZTÉS

:: SCHWEISSTECHNIK

Cserenda Hungary Zrt.

