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BRUKSANVISNING 
Les og studer innholdet godt før installering, bruk og vedlikehold. 
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Takk! Vi setter stor pris på at du valgte vårt produkt. Vi kan med stolthet si at PulseMig 205p 

er utviklet og utstyrt med den mest moderne inverter-teknologien på markedet. 

Apparatet har høy ytelse tross sin lave vekt, og jobber jevnt og presist på både høy og lav 

strømstyrke. 

Med Magma PulseMig fra er du i stand til å sveise stål og aluminium i ulike tykkelser helt 

ned til 0,5 mm og i alle posisjoner. Du kan velge mellom å benytte trådmating (MIG/MAG), 

TIG-sveising (DC), eller benytte apparatet til tradisjonell lysbuesveising med elektrode. Dette 

har forkortelsen MMA.  

For å sveise aluminium benyttes MIG. Forkortelse MIG, betyr «Metal Inert Gas». Inert gas 

som benyttes er edelgassen Argon, en inaktiv gass som skal beskytte sveiseprosessen mot å 

reagere med oksygenet i lufta. 

Ved trådmatesveising av stål (MAG, metal active gas) benyttes en blandingsgass av Argon og 

CO2. Da inngår karbonet i gassen som en del av sveisefugen. 

Apparatet har en rekke avanserte funksjoner, som hjelper deg til et profesjonelt resultat på ditt 

arbeid. En nærmere beskrivelse av ulike funksjoner finner de under de aktuelle kapitler. 

  

Dekkgass må kjøpes utenom, men i mange tilfeller kan rørtråd med fluss være et fint 

alternativ til dekkgass under MIG/MAG-sveising. 

I denne instruksjonen finner du grunnleggende informasjon om oppsett og bruk av ditt 

PulseMig 205p. 

Gjør deg kjent med bruksanvisningen, og lær deg å kjenne apparatet så vil du få mye glede ut 

av ditt produkt. 

Lykke til! 

Mvh Toolfarm A/S  

www.toolfarm.no 

kontakt oss: post@toolfarm.no 

  

http://www.toolfarm.no/
mailto:post@toolfarm.no
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Produktinfo 
Komplett sett inneholder: 

• TIG, MIG / MAG sveisapparat, PulseMig 205 
• TIG SRT 26-4m slangepakke med pistolhåndtak, 
• MIG / MAG MB25-3m slangepakke med pistolhåndtak 
• Jordklemme med 3 m kabel 
• Elektrodeholder med 3m kabel for MMA (pinnesveis),  

Parameter/oversikt over innstillinger og egenskaper 

Spennings-
tilførsel 

Strømkontakt 230V ,50Hz ,16A sikring 

Nominell inngangsstrøm 29 A 

Nominell inngangseffekt 6,7 KVA 

DC-MMA Tomgangsspenning 60V 

strømjusteringsområde 10-175 A 

TIG 

(DC LIFT) 

Tomgangsspenning 60V 

Puls-strømjustering 10-200A 

Base-strømjustering 10-200A 

Pulsbredde 10-90% 

Pulsfrekvens 0,1-500Hz 

MIG/MAG 

Tråd-
sveising 

Tomgangsspenning 60V 

Puls-spenningsjustering 14-26V 

Base-spenningsjustering 14-26V 

Sveisestrøm, (avhenger av tråd- 
matehastighet og spenningsjustering) 

30-200A 

Trådmatehastighet 1,5-15 m/min 

pulsbredde 10-90% 

Pulsfrekvens 10-250Hz 

Punktsveis tidsjustering 0,1-15 sekund 

Gass-flyt før start 0-5 sekund 

Gass-flyt etter stopp 0-10 sekund 

Vekt 23 Kg 

Beskyttelsesklasse IP21S 

Dimensjoner (lengde, bredde høyde i cm) 54x24x37 
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 Oversikt frontpanel 
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1. Minne- kanal. Favoritt-innstillinger kan lagres fra 1-9 etter behov. 

2. Minne-valg. Bla fra 1-9 for å velge. Lagre innstillinger ved å holde inne knapp til det 

blinker. 

3. Indikasjonslys for innstillinger i prosent % . 

4. Led display 

5. Indikasjonslys for innstillinger i prosent % 

6. Indikasjonslys for spenningsjustering (Volt) 

7. Indikasjonslys for strømstyrke (A) 

8. Indikasjonslys for justering av varighet for pre flow/spot/delay time/hot start/eller post 

flow time. (sekunder) 

9. Trådhastighet (wire speed) Under Mig sveising vil justering av denne automatisk 

påvirke strømstyrken opp eller ned. 

10. Varsellys ved feil. 

11. Indikasjonslys for at apparatet er slått på. 

12. Ratt for justering av alle parametere, fra funksjon 3 til 8. 

13. Piltaster frem og tilbake for valg av ulike parameter. 

14. Indikasjonslys for moduset apparatet står i. Ses i sammenheng med fargene i  16. 

15. Modusvelger 

16. Indikasjonslys for ulike parametervalg til ulike funksjoner, med fargekoder 

17. Indikasjonslys for MMA parameter 
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Tilkoblinger: 
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2

 3

 

4
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1: Slangepakke 

2: Gassuttak for tigsveising 

3: plusspol (til jordklemme ved tig) 

4: minuspol (til pistol under 

tigsveising) 

5: styrestrøm tigpistol 

    Bakpanel: 

    På/Av bryter 

     Gass-tilkobling fra flaske 

     Strømledning 230V/16A 

 

 

    kjølevifte 
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Helse og sikkerhet 

Sveising er en trivelig og relativt trygg oppgave. Riktig bruk og forhåndsregler sikrer 

deg mot unødvendig skade på deg og dine omgivelser, og forlenger levetiden på ditt 

ProMig 180. Her er noen forholdsregler og rutinger vi anbefaler å følge: 

1. Apparatet skal kun koples til jordet kontakt. 

2. Påse at det ikke er skade på kabler, og at isolasjonsgummi ikke er smeltet ved 

tidligere arbeid. 

3. Oppbevar ditt apparat tørt og støvfritt når det ikke er i bruk. 

4. Unngå sterk vind og nedbør under arbeid utendørs. 

5. Hold brennbart materiale og vesker vekk fra sveisearbeidet. 

6. Ha brannslokkingsmiddel tilgjengelig. En ferdig oppfylt bøtte vann i umiddelbar 

nærhet er billig forsikring, og er også kjekk å ha dersom man brenner seg på 

fingrene. Ha et pulverapparat tilgjengelig. 

7. Gjør en grundig risikovurdering ved sveisearbeid i nærheten av bensindrevne 

kjøretøy, aggregat, bilbatteri (knallgass), eller andre enheter som utgjør en 

brann eller eksplosjonsfare. Våte ullpledd kan benyttes for å dekke til 

potensielle farer. 

8. Bruk brannvakt om nødvendig. Det er vanskelig å oppdage brann når man er 

opptatt med å fullføre en perfekt sveis.  

9. Sørg for god ventilasjon. Under sveising kan det utvikles helseskadelige 

gasser som i beste fall gir hodepine. Langtidsskader ved eksponering av 

giftige gasser ifra sveising kan gi alvorlige plager. Dette er spesielt viktig ved 

sveising av galvanisert stål! Slip bort galvaniseringen om mulig.  

10. Bruk sveisehansker, og øvrig bekledning som verken brenner eller smelter. 

Kjeledress i dongeri eller liknende er å foretrekke. Sveisehjelm eller annen 

hodebeskyttelse hindrer brannskader i hode og nakke. 

11. Plasser jordingsklemmen slik at strømmen kan vandre enklest mulig, og slip 

gjerne anleggsflaten om det er mye rust. 

12. For å unngå elektrisk støt, ta ut kontakten ved vedlikehold av apparatet og 

under bytte av kontaktspiss. 

13. Beskytt synet mot gnister og lysglimt. Sveiseblink er overfladiske sår på 

hornhinnen etter stråling med ultrafiolett lys. Vi anbefaler 

sveisemaske/sveisehjelm med automatisk nedblending. Juster den slik at den 

reagerer raskt og beholder nedblending lenge nok til at du ikke får uønsket 

lysglimt dersom lysbuen brytes og tennes uønsket under sveising.  

14. Sørg for at sveisefugen er slipt ren og justert, og prøv deg frem med riktig 

innstilling på et tilsvarende emne med samme materialtykkelse.  

15. God arbeidsstilling, fastmontert arbeidsstykke og tilpasset sveisemaske med 

god sikt gjør jobben lettere, og det er lettere å få et pent og perfekt resultat.  
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(5)Løsne mutter (6)Tre på spoleog skru på mutter 

passelig med fingrene. 

 

Klargjøring MIG/MAG sveising 

Montering av sveisetråd 

Monter slangepakke (1,2) og jordklemme (3) til minus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpne sidedekselet og kontroller at matehjulet til trådmater er snudd slik at det passer 

best mulig til trådtykkelsen. Drivhjulet som står montert kan snus imellom 0,8 og 1,0 

mm spor. . Bilde nr.4 

 

(4)Matehjul med 0,8 spor vendt ut. 

 

Løsne spoleholder, vend trommelen med enden av tråden ut, og tre på ny spole med 

ønsket sveisetråd. Skru på strammemutter.  

Løsne løpehjulet (6) Hold over trådspolen med den ene hånda mens du løsner 

trådenden. Da slipper du at trådspolen snurrer av mange runder og lager krøll. Før 

tråden inn i fjærstrømpen, over drivhjulet og videre inn mot slangen. Bruk nebbtang 

om nødvendig. Om enden er bøyd må den klippes litt med avbitertang. Klem på 

løpehjulet ved hjelp av strammeren. Strammeren (7) justeres akkurat nok til at 

matehjulet klarer å drive tråden fremover men slurer om den setter seg fast i 

munnstykket. 

1 
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(7)Strammes nok til at matehjulet klarer å trekke 

frem tråden. 

 
(6)Løpehjulet løsnes ved å vippe strammer til venstre 

 

Nå er tråden på plass i apparatet. Løsne gasshetten på munnstykket  (8) OBS! 

Gasshetten sitter fast med en spiralfjær og løsnes ved å dreie i urviserens 

retning. Drei i samme retning når du setter den på plass. 

 
(8)Gasshylsen dreies med sola/urviseren uansett om den skal av eller på. (9)Kontaktrøret tres 
på tråden og skrus forsiktig fast. 

  

Løsne kontaktrøret (9). Skru på strømmen, klem inn avtrekkeren på håndtaket. Se til 

at matehjulet klarer å drive tråden innover i slangen. Hold til den kommer ut av 

håndtaket. Tre på kontaktrør tilsvarende trådtykkelse, samt gasshetten. Noen 

foretrekker å klippe tråden inntil gassheten før man starter en sveis. 
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Jordklemme 

settes på pluss 

om du velger å 

sveise uten gass 

med fluss/rørtråd. 

Sveising med rørflusstråd uten gass 

Dersom du nå har montert en rørtråd med fluss kan du starte å sveise dersom 

du bytter polariteten på apparatet. Dette gjøres på følgende måte: 

1: Åpne sidedekselet. Løsne kopperskinna og monter den ifra midten og 

oppover. Dette gjør du enkelt med en skrutrekker, eller fastnøkkel (10) 

2: Kabelen til jordingsklemme settes på +kontakten på fremsiden. (11) 

 
Ved bruk av rørflusstråd byttes polaritet . Skinna snus oppover til øverste festehull.  
Jordklemme settes på pluss. 

Betjeningsoversikt panel MIG, MIG SPOT OG MIG PULSE 

 MIG: Trykk på modusvelger (14 på panel), for å velge MIG. Du har følgende valg: 

-(Wire M/m) hastighet på tilsatstråd, 1,5-15 meter pr sekund 

-Pre Flow (Seconds) hvor lenge gassen kan strømme før start. (0-5 sekund) 

-Inductance (0-100%) Senker hastigheten på sveiseprosessen, og gir deg bedre tid. 

Jo høyere prosent, jo bedre tid får du. 

-Volts: Justerer sveisespenningen. 14-26 Volt. 

-Burnback: (Seconds) Justerer tidspunktet tråden stopper etter du slipper knappen 

for å avslutte sveisen (0-2 sekund) Blir tråden for kort økes denne, blir den for lang 

justerer du ned. Justeres opp spesielt om du plages med fastbrenning i kontaktrøret. 

-Post flow: hvor lenge gassen strømmer ut etterpå. (0-10 sekund) 

MIG PULSE (for puls-sveising)  : I tillegg til øvrige valg kan du i stedet for fast 

spenning angi to ulike spenningsverdier apparatet veksler mellom. Du kan også stille 

variget av høy spenning og hyppighet på pulsering: 

-Pulse V/A, (høy) spenning 14-26 Volt 

-Pulse Duty (varighet/pulsbredde) 10-90 % 

-Pulse frekvens (hyppighet pr sekund) 10-250 Hz 

-Base V/A (lav)  låst på 14 Volt. 

MIG SPOT, punktsveismodus: I tillegg til wire speed, pre flow, inductance, spenning, 

burnback og post flow kan du justere følgende: 

-Spot: Hvor lenge hver punktingen varer(0,1-15 Sekund) 

-Delay: Hvor lenge apparatet pauser mellom punktingen. (knapp holdes inne) 

OBS: Dersom du presser inn rattet mens du dreier øker du farten 10 ganger.  

Innstillinger kan lagres på minnet. (knapp 2 på panel) 
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Sveising med dekkgass 
Har du gassflaske med dekkgass (argonmix til stål/ argon til aluminium) og 

reduksjonsventil kobles denne enkelt til med medfølgende slange og slangeklemmer. 

Gassen er ikke brennbar. Med dekkgass-sveising. beholder du polariteten til kablene 

slik at jording går til minus, og sveisehåndtak til plusspolen inne i apparatet. Nå 

trenger du ikke rørflusstråd, og det vil sprake og sprute mindre under sveising. En 

tommelfingerregel er å stille inn reduksjonsventil slik at liter/minutt tilvarer ti ganger 

trådtykkelsen. For eksempel kan en gassflow på 8 l/min være passelig når du 

benytter 0,8 mm tråd. (12) En uren gasshette med mye slagg vil forstyrre 

gasstrømmen. Det lønner seg derfor å grave den ren med jevne mellomrom. 

 

Sveising av aluminium 
Ønsker du å sveise aluminium benytter du slangepakke for aluminiumsveising 

Varenr.6601.(bestilles utenom) og ren argon gass. Da unngår du forurensning fra 
ståltråden i standardpakken, og dessuten har denne har en egen teflonstrømpe 
innebygd. Rengjør flatene med rødsprit eller aceton før sveising, og bruk stålbørste 
som ikke har vært brukt på andre materialer. Vi anbefaler å gå opp en dimensjon på 
kontaktrøret for å unngå fastbrenning. Det kan være greit å ikke stramme 
trådmateren for mye i tilfelle den stopper opp i munnstykket. 
 

MMA-sveising (lysbuesveis med elektrode) 
 
Elektrodekabelen koples til pluss, og jordklemma til minus. Trykk på modusvelgeren 
(15) til det lyser i led-lys for MMA. Du kan nå stille amperstyrke på rattet (12). Se 
bakerst for veiledende innstillinger. I tilegg kan du bla på piltastene mellom: 
-MMA Amps, regulerer strømstyrke (10-175 A) 
-Arc force (0-100 %) øker strømstyrken utover det fastsatte jo nærmere elektroden 
holdes. For å unngå «kalde» sprø sveiser, og fastbrenning av elektrode. 
-Hot start (A) (0-100 %) Øker strømstyrken i prosent av det apparatet står på under 
oppstart av sveis.  Gjør det lettere å tenne elektroden. 
-Hot start (S) regulerer hvor lenge hotstart varer (0-2 sekund) 

 

Sveisekabler som følger med, her MMA, og slangepakke til TIG. 
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 TIG , klargjøring og bruk: 
Tig, (Tungsten inert gas) brukes for høy kvalitet og presisjon. Det benyttes en 

wolframelektrode. Elektroden har svært høy smeltetemperatur (3400+ grader) og fungerer 

derfor ikke som fyllmiddel. Dette må tilsettes manuelt gjennom å dyppe/mate inn en tynn 

metalltråd (av riktig legering) i smeltebadet. Det benyttes en dekkgass som er inaktiv, som 

regel argon. Spør din gass-leverandør om anbefalt gass.  

Apparatet er utstyrt med DC TIG, som  betyr at det kan tig-sveise stål, men ikke 

aluminium (behøver AC). 

Klargjøring av apparatet for TIG-sveising ved å koble slangepakken og jordklemmen til 

apparatet på følgende på måte: (inert-gass fra flaske kobles på baksiden apparatet) 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på hvordan håndtak og tilsatstråd holdes. Tråden dyppes inn mot 

sveisebadet med jevn rytme etter behov. Til høyre ser vi en pent utført sveis. 

 

Jordklemme 

Gassuttak til håndtak 

Strømtilførsel håndtak 

 

Styrestrøm håndtak 

Til venstre: 

elektrodespissen slipes til 

en spiss. 

Høyre: Elektrodeholderen 

løsnes og elektroden tres 

inn og holderen skrus fast 
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OBS! Apparatet er utstyrt med «lift start tig», som betyr at elektroden settes 

mot emnet, knappen presses inn. Så løfter du elektroden fra eller vipper den litt 

mer på skrå slik at elektroden ikke berører stålet, og lysbuen starter. Knappen 

holdes inne så lenge du sveiser. 

Betjeningsoversikt TIG/TIG PULSE 

Velg TIG modus. Du har nå følgende valg: 

-Volts/Amps: velg strømstyrke 10-200 

-Post flow: hvor lenge gassen strømmer ut etterpå. 

-Pre flow: hvor lenge gassen kan strømme før start 0-5 s 

En veldig fin modus er TIG PULSE. Da pulserer apparatet mellom to angitte 

strømstyrker. Du kan bestemme varighet av høy strømstyrke og hyppighet av 

pulseringen. 

-Pulse V/A, (høy) velg strømstyrke 10-200 

-Pulse Duty (varighet/pulsbredde) 10-90% 

-Pulse frekvens (hyppighet pr sekund) 0,1-500Hz 

-Base V/A (lav)  velg strømstyrke 10-200 

OBS: Dersom du presser inn rattet mens du dreier øker du farten 10 ganger.  

Innstillinger kan lagres på minnet. (knapp 2 på panel) 
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Praktiske tips 

Sørg for at jordklemmen har god kontakt med metallet som skal sveises, og plasser 

den gjerne så nært som praktisk mulig. 

-Spenn delene fast før sveising. Om du må holde den ene delen så sørg for at 

jordingsklemmen leder strømmen igjennom metallet, og ikke gjennom deg selv. 

Spesielt for MIG/MAG: 

-mange foretrekker å klippe tråden så kort før sveising at gassen rekker å nå ut før 

lysbuen tennes. Bruk begge hendene til å støtte håndtaket om du kan. En god sveis 

krever stødig bevegelse. 

-  hold munnstykket på skrå, ca. 0,6-1,2 cm ifra smeltebadet, avhengig av 

strømstyrke og matehastighet. Klem inn avtrekkeren og hold den inne mens du 

sveiser. Før munnstykket rolig, stødig og bestemt, men ikke krampaktig. På skissen 

under ser du ulike måter å pendle på, avhengig av hvilket resultat du ønsker. I 

utgangspunktet føres munnstykket i den retningen som du heller munnstykket. Du 

drar altså munnstykket etter deg. Tenk på hvilken vei du holder blyanten når du 

tegner en strek.  Dermed føres dekkgassen tilbake imot sveisebadet idet det 

størkner. Dette kalles «motsveising».  I noen tilfeller kan det lønne seg å føre det ifra 

deg, samme vei som du peker munnstykket. Du skyver altså munnstykket foran deg. 

Dette kalles «frasveising» På tynne materialer er det da mindre fare for 

gjennombrenning. 

-Se hva du gjør, mens du gjør det! Det er viktig å bøye deg passelig nært så du ser 

sammensmeltingen godt. Du skal være like nært som du er når du studerer noe på 

telefonen. 

På youtube.com finnes det mange fine videoer som illustrerer ulike sveiseteknikker. 

 

Over: Ulike måter å føre munnstykket på. 

 



 

 
15 

 

Tabeller og forslag til innstillinger 

Eksempler MMA sveising: 

Elektrodetykkelse Strømstyrke 

2,4 mm 60-100 A 

3,2 mm 100-140A 

4,0 mm 140-160A 

 

MIG/MAG sveising:Forholdet VOLTAGE og WIRE SPEED avgjør hvordan 

sveisen blir. Jo høyere voltage, jo høyere settes wire speed og omvendt. Lyden 

under sveising skal låte omtrent som en sint veps, og uten at det hakker. For at 

tråden skal gli fint i strømpen, sørg for at sveisekabelen ikke bøyes for mye. 

Gassflow settes til ca. 10 ganger trådtykkelsen. (liter/minutt). Ta mye pause på tynne 

materialer for å unngå gjennombrenning. Gjør deg kjent med ditt apparat, og husk at 

øvelse gjør mester. 

Grovt sett kan forholdet mellom spenning og fart på tilsatstråd bli noe som dette: 

  

 

 

 

Har du spørsmål om produktet, send oss epost post@toolfarm.no. 

Se vår hjemmeside www.toolfarm for kundeservice, deler og tilbehør. 

 

Mvh Toolfarm A/S 

www.toolfarm.no 

 

Materialtykkelse Voltage Wire speed 

1 mm 14-16 1,5-4 

3 mm 17-19 5-8 

6 mm 20-23 9-12 

8 mm 24-26 12-15 

mailto:post@toolfarm.no
http://www.toolfarm/
http://www.toolfarm.no/

