
Product picture 

Miggytrac™ B501
Mały traktor spawalniczy na baterie 

XA00174615 

Zastosowania 

 Budowa mostów.
 Produkcja przemysłowa i ogólna.
 Urządzenia przenośne.
 Stocznie i obiekty przybrzeżnomorskie.
 Budowa statków/barek.
 Przemysł stalowy.
 Transport.
 Produkcja konstrukcji stalowych.

Miggytrac B501 to kompaktowy, zasilany z baterii 
traktor, który w prosty sposób automatyzuje spawanie 
metodą GMAW. 

Doskonale współpracując z półautomatycznymi 
źródłami prądu i podajnikami drutu ESAB,
Miggytrac B501 reprezentuje najnowsze osiągnięcia 
w dziedzinie silników krokowych w celu zapewnienia 
wysokiej wydajności. Do urządzenia można łatwo 
podłączyć standardowy uchwyt spawalniczy. 

Pełny napęd na cztery koła, w jaki wyposażony jest 
traktor Miggytrac, w połączeniu z kołami o wysokim 
współczynniku tarcia gwarantuje stabilne 
przemieszczanie się traktora. Opcjonalny zestaw 
magnetyczny „easy fit“ umożliwia łatwą obróbkę 
elementów wygiętych i zakrzywionych. Wózek 
przesuwa się wzdłuż spoiny za pomocą kół 
prowadzących, które można regulować pozwalając 
urządzeniu przemieszczać się wzdłuż elementu. 

 Bateria 18 V (brak w zestawie).
 Czas pracy 8 h.
 Technologia silnika krokowego.
 Pozioma siła rozciągająca bez magnesu 12 kg.
 Pozioma siła rozciągająca z magnesem 25 kg.
 Maksymalny kąt 45°.
 Pionowa siła rozciągająca przy kącie 45° z

magnesem 11 kg.

Więcej informacji na esab.pl 

Image 2 optional 

Image 3 optional 

Miggytrac™ B501 



Specyfikacja / dane techniczne 

Napięcie baterii, VDC (brak w zestawie) 18 

Czas pracy, h 8 

Masa, kg 12 

Typ silnika Silnik krokowy 

Prędkość przesuwu, mm/min 100-1300 

Regulacja prowadnicy, pozioma, mm ± 32 

Regulacja prowadnicy, pionowa, mm ± 40 

Koła o wysokim współczynniku tarcia, napęd na 4 koła, mm 75x20 

Pozioma siła rozciągająca bez magnesu, kg 12 

Pozioma siła rozciągająca z magnesem, kg 25 

Kąt maks., stopnie 45 

Pionowa siła rozciągająca przy kącie 45° z magnesem, kg 11 

Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm 310x290x250 

Masa, kg 12 

Informacje dot. zamawiania 

Opis Numer katalogowy 

Miggytrac™ B501 ((bez baterii) 0457357882 

Opcje i akcesoria 

Opis Numer katalogowy 

Zestaw magnesów przednich i tylnych 0457357131 

Bateria + ładowarka do baterii 0457468073 

Bateria 0457468070 

Ładowarka 0457468072 

lub zapraszamy do zakupu lokalnie: 

Bateria BL1840, Makita® 

Ładowarka do baterii, DC18RC 14.4V – 18V, Makita® 
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ESAB Polska Sp. z o.o. 
40 – 114 Katowice 
Ul. Ściegiennego 3 
NIP 527-26-27-655 
KRS 000356431 

Kontakt: 
Tel. +48 32 3511 100 
Fax. +48 32 3511 120 
E-mail: info@esab.pl 
www.esab.pl 
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