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TAKK!  For at du har valgt et KVALITETSPRODUKT fra Lincoln Electric. 
• Kontroller emballsjen og produktet for feil eller skader. Eventuelle feil eller transportskader må umiddelbart 

rapporteres dit du har kjøpt din maskin. 
• For fremtidig referanse og for garantier og service, fyll ut den tekniske informasjonen nedenfor i dette avsnittet.  

Modell navn, Kode & Serie nummer finner du på den tekniske platen på maskinen. 
 

Modell navn: 
 

………………...…………………………….………………………………………………………………………………………….. 
Kode & Serie nummer: 
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Kjøps dato og Sted: 
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Sikkerhetsregler 
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 ADVARSEL 
Dette utstyret skal kun brukes av kvalifisert personell.  Forsikre deg om at all oppkobling, bruk, vedlikehold og reparasjon 
er utført av kvalifisert personell. Les og forstå denne bruksanvisningen før utstyret tas i bruk. Hvis bruksanvisningen ikke 
følges kan dette resultere i alvorlig personskade, død eller skade på utstyret.  Les og forstå de følgende eksempler og 
Advarsels- symboler. Lincoln Electric er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av: feil installasjon, dårlig vedlikehold 
eller unormal bruk. 
 

 

ADVARSEL:  Dette symbolet indikerer at bruksanvisningen må følges for å unngå alvorlige 
personskader, død eller skade på utstyret.  Beskytt deg selv og andre fra personskade eller død. 

 

LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN:  Les og forstå bruksanvisningen før utstyret tas i bruk.  
Elektrisk buesveising kan være farlig.  Hvis bruksanvisningen ikke følges kan dette resultere i alvorlig 
personskade, død eller skade på utstyret 

 

ELEKTRISK STØT KAN DREPE:  Elektroden og arbeidstrykket (gods) står under spenning når 
maskinen er slått på.  Ikke berør disse deler med bar hud eller fuktige klær.  Bruk hansker uten hull.  
For å unngå fysisk kontakt til arbeidsstykket og gods/jord skal hele kroppsoverflaten være isolert ved 
bruk av tørre klær.  Ved halvautomatisk eller automatisk trådsveising er tråden, matehjul, sveisehode 
og kontaktrør, under spenning.  Sørg for at godskabelen har god kontakt til arbeidsstykket.  
Tilkoblingen skal være så nær sveisestedet som mulig.  Hold elektrodeholderen, godsklemme, 
sveisekabel og sveisemaskin i god operativ stand.  Reparer defekt isolasjon.  Dypp aldri 
elektrodeholderen i vann for avkjøling.  Bruk sikkerhetsbelte når det arbeides over gulvnivå, for å sikre 
mot fall som følge av elektriske støt. 

 

ELEKTRISK UTSTYR:  Husk alltid å slå av maskinen og koble fra nettspenningen når det skal utføres 
arbeid på sveisemaskinen.  Jording skal være iht. gjeldende regler. 

 

ELEKTRISK UTSTYR:  Hold elektrodeholderen, godsklemme, sveisekabel og sveisemaskin i god 
operativ stand.  Reparer defekt isolasjon.  Dypp aldri elektrodeholderen i vann for avkjøling.  Bruk 
sikkerhetsbelte når det arbeides over gulvnivå, for å sikre mot fall som følge av elektriske støt. 

 

ELEKTRISK OG MAGNETISK FELT KAN VÆRE FARLIG:  Elektrisk strøm som flyter gjennom en 
leder forårsaker elektromagnetiskfelt (EMF).  Alle sveisere bør bruke følgende prosedyre for å 
redusere eksponeringen av EMF.  Legg elektroden og godskabelen sammen, tapes sammen hvis 
mulig.  Ikke kveil elektrodekabelen rundt kroppen.  Ikke plasser deg mellom elektrodekabel og 
godskabel.  Godskabelen tilkobles så nær sveisestedet som mulig.  Ikke arbeid nær 
sveisestrømkilder. 

 CE GODKJENNING:  Dette produktet er godkjent iht.  Europeiske direktiver. 

 

RØYK OG GASS KAN VÆRE FARLIG:  Ved sveising kan det dannes helsefarlig røyk og gass.  
Unngå å puste inn denne røyken og gassen. Bruk god ventilasjon og /eller punktavsug for å holde 
røyken og gassen borte fra pustesonen.  Når det sveises med elektroder som krever spesiell 
ventilasjon, f.eks. rustfrie- og påleggselektroder, eller på bly -, sink- eller kadmiumbelagte stål og 
andre metaller som avgir giftig røyk, er det særdeles viktig å benytte effektive avsug for å holde 
forurensninger under tillatt grenseverdi (TLV-indeks) I små eller trange rom eller ved sveising på 
særlig farlig materiale, kan det være aktuelt med gassmaske.  Sveis ikke i områder nær klorert 
hydrokarbondamp som kommer fra avfetting, rense- eller sprøyteoperasjoner. Varmen og stråler fra 
lysbuen kan reagere med løsningsdamper og danne fosgen (en svært giftig gass), og andre 
irriterende forbindelser. Beskyttelsesgass som brukes til sveising kan fortrenge luft og forårsake 
ulykker eller død.  Bruk alltid nok ventilasjon, spesielt i avgrenset område, slik at pusteluften er sikker.  
Følg arbeidsgiverens sikkerhetspraksis. 

 

STRÅLING FRA BUEN KAN SKADE:  Stråling fra buen kan skade øynene og forårsake hudskade.  
Benytt sveisemaske/hjelm med tilstrekkelig lysfiltergrad.  Bør tilsvare EURO standard.  Bruk 
værneutstyr/klær av ikke brennbart materiale. Vær forsikret om at andre i arbeidsområder er beskyttet 
mot stråling, sprut og varmt metall. 
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SVEISESPRUT KAN FORÅRSAKE BRANN OG EKSPLOSJON:  Brannfarlige ting i området tildekkes 
for å hindre antennelse. Husk at sprut og varmt materiale fra sveising går lett igjennom små sprekker 
og åpninger.  Unngå sveising nær hydraulikkrør.  Ha brannslokningsapparat klart. Følg 
bruksanvisningen og sikkerhetsregler før bruk av gassbeholdere for å unngå farlige situasjoner. Vær 
sikker på at ingen deler av elektrodekretsen berører arbeidsstykket eller jord når det ikke sveises.  
Tilfeldig kontakt kan være årsaken til overoppheting og brannfare. Ved oppvarming, sveising eller 
skjæring på tanker o.l., må man være sikker på at dette ikke fremkaller giftige eller antennbare 
damper.  Eksplosjon kan oppstå selv om tankene er ”renset”. Ventiler hult støpegods eller beholdere 
før oppvarming, ved sveising eller skjæring kan de eksplodere.  Sprut slynges ut fra buen, bruk oljefri 
vernekledning slik som skinnhansker, solid forkle, bukser uten oppbrett, høye sko og lue over håret.  
Bruk ørepropper ved sveising i stilling eller trange rom. Bruk alltid vernebriller med sidebeskyttelse.  
Godskabelen tilkobles arbeidsstykket så nær sveisestedet som mulig. Hvis godskabelen tilkobles 
metalldeler utenom sveisestedet, øker faren for overoppheting/antennelse og skade på utstyret. 

 

SVEISTE MATERIALER KAN GI BRANNSKADE:  Sveising genererer høy temperatur.  Varme 
materialer og overflater kan gi alvorlige brannskader.  Bruk egnet verktøy og hansker når du skal 
arbeide med varmt materiale. 

 

SIKKERHETS MERKE:  Dette utstyret er tilpasset for bruk i omgivelser hvor man har økt fare for 
elektrisk støt. 

 

GASSFLASKER KAN EKSPLODERE HVIS DE ER SKADET:  Sjekk at beskyttelsesgassen og 
gassregulatoren er riktig for sveiseprosessen.  Alle slanger, fittings, etc.  Må passe for utstyret og 
være i god stand.  Ha alltid gassflaskene i oppreist stilling og sikkert festet til en vogn, eller annen 
stødig festeanordning.  Gassflaskene skal være plassert vekk fra områder hvor de kan bli utsatt for 
slag og i sikker avstand fra skjære-/sveisebue, gnister eller åpen flamme.  Berør aldri gassflasken 
med elektrodeholderen eller med annen gjenstand som står under spenning.  Hold kroppen vekk fra 
ventilutløpet når ventilen åpnes.  Les og følg instruksjonene på gassflasken og tilhørende utstyr. 

 

Installasjon og Brukerinstruksjon 
 
Les hele denne manualen før maskinen tas i bruk. 
Brukeren er ansvarlig for at installasjon og bruk av 
utstyret gjøres iht. produsentens instruksjoner. 
 
Plassering og omgivelser 
Denne maskinen kan brukes under de fleste forhold, 
men det er viktig at enkle forholdsregler følges for å 
sikre lang levetid og pålitelig drift. 
 
• Ikke plasser eller bruk denne maskinen på 

underlag som heller 15° eller mer fra 
horisontalplanet. 

• Maskinen skal ikke brukes til tining av frossene rør. 
• Maskinen må plasseres der det er fri sirkulasjon av 

ren luft, slik at luftstrømmen flyter fritt og ikke 
hindres.  Dekk ikke maskinen med papir, kluter 
eller filler når den er i bruk. 

• Støv og skitt som kan trekkes inn i maskinen bør 
holdes på et minimum. 

• Denne maskinen har beskyttelsesklasse IP23.  
Hold maskinen tørr og beskyttet mot regn og snø, 
plasser den aldri på et våt underlag eller i en dam. 

• Plasser maskinen vekk fra utstyr som er 
elektromagnetisk følsomt.  Normal bruk kan 
påvirke og skade elektronisk utstyr i umiddelbar 
nærhet.  Les avsnittet om Elektromagnetisk 
kompatibilitet. 

• Maskinen bør ikke brukes i omgivelser med 
temperatur høyere en 40°C. 

 
Intermittens og overoppheting 
Intermittensen på en sveisemaskine er målt i prosent av 
tid, i en 10 minutters periode.  Dette er tiden og 
amperen man kan sveise med maskinen før den 
trenger en pause. 
 

 
Eksempel:  60% Intermittens: 

 
Sveising i 6 minutter. Pause i 4 minutter. 

 
Overskrides intermittensen på maskinen vil 
termostatsikringen slå ut, og stoppe prosessen. 
 
Nettilkobling 
Sjekk volt, fas og frekvens på strømkilden som 
mateverket skal kobles til.  Anbefalte parameter står på 
mateverket.  Sjekk også jordkabel fra strømkilden til 
nettet. 
 
Gass Tilkobling 
Koble til gassflasken med en riktig regulator.  Skru fast 
slangen og tilkoblingen til mateverket.se fig [11].  
Mateverket kan bruke disse dekkgassene CO, Argon 
og Helium med max trykk 5.0 bar. 
 
Maskinkontakter 
Se fig. [1] . 
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Betjeningsbrytere/Funksjoner 
 

 
 
1. Eurokobling:  For tilkobling av sveisepistol. 
 
2. Knapp for WFS (Wire Feed Speed) 

Trådmatingshastighet:  Denne bryteren regulerer 
trådmatehastigheten fra 1.0 til 20 m/min. 
 

 ADVARSEL 
Før sveiseprossessen begynner og du stiller 
kaldmatingshastigheten [15], vil dette også påvirke 
matehastigheten under sveising. 

 
3. Volt Bryter:  Innstilling av sveise Volt. 
 
4. Fjernkontroll Bryter:  Her kan du koble fjernkontroll 

som styrer Volt [3]. 
 
5. Kontakt for fjernkontroll:  Hvis det skal benyttes en 

fjernkontroll, skal denne kobles til her (se tilbehør 
for bestillingsnr). 

 
6. Hurtigkoblinger (For vannkjølte modeller):  For 

tilkobling av sveisepistoler. 
 

Varmt vann fra pistolen. 
 

 

Kaldt vann fra pistolen. 
 

 
7. Digitalt Display A:  Viser faktiske sveisestrøm (A), o 

getter sveising, gjennomsnittet.  Når WFS verdien 
er endret [2], viser displayet innstilt verdi WFS (i 
m/min). 

 
8. Digitalt Display V:  Viser faktiske Verdi av sveise 

Volt (V), o getter sveising gjennomsnitt volten.  Når 
WFS er endret [2], er displayet blankt. 

 

 

 
9. Hurtigkoblinger (For vannkjølte modeller):  Når 

man bruker vannkjøltepistoler kobles de til her.  Se 
bruksanvisning for anbefalte parameter. 

 
10. Maskinkontakt:  For sveisestrøm og polaritet. 
 
11. Gassventil:  For tilkobling av gasslangen fra 

regulatoren. 
 
12. Amphenol kontakt:  8-Pins kontakt for styrestrøm 

fra strømkilden. 
 

 
 
13. Bryter for 2-/4-takt:  Denne velger 2-takt eller 4-takt 

bryterbetjening.  Bruken av 2-T/4-T er beskrevet 
nedenfor: 

 

 
 

↑ Pistolavtrekkeren trykket inn 

↓ Pistolavtrekkeren sluppet ut 
 

A. Sveisestrøm. 
B. Burnback tid. 
C. WFS Trådhastighet. 
G. Dekkgass. 

 
14. Bryter for kaldmating / gasspyling:  Med denne 

bryteren kan du kaldmate tråden, eller 
gjennomspyle med dekkgass uten at det står 
strøm/spenning på maskinkontaktene. 

 
15. Knapp for justering av (run in) trådhastighet:  Her 

justeres hastigheten på tråden før den treffer 
platen.  Den kan justeres fra 0.1 til 1.0 av den 
innstilte verdien satt på "Wire Feed Speed" 
trådmatingshastigheten [2]. 

 
16. Bryter for Burnback (trådutstikk):  Denne bryteren 

regulerer utstikket av tråd fra kontaktrøret etter 
avsluttet sveising.  Justeringsmulighet 8 til 250ms. 
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17. Matehjul:  4-Hjuls matehjul 37mm. 
 
18. Trådspole spindel:  Max 15kg spoler.  Kan bruke 

plastikk, stål og fiber spoler med 51mm spindel.  
Også Readi-Reel med adapter. 

 
 ADVARSEL 

Hold spoledekselet lukket under sveising. 
 
Montering av Sveisetråd 
Åpen opp sidedekselet på trådmateren. 
 
Skru AV spolefesteskruen på spolenavet. 
 
Sett spolen på spolenavet slik at det roterer med 
klokken. 
 
Forsiker deg om at spolepinnen til spolebremsen er i 
hullet på spolen. 
 
Skru PÅ spolefesteskruen på spolenavet igjen. 
 
Forsiker deg om at du har rett type matehjul og rett 
spordiameter. 
 
Ta løs tråden fra spolen og klipp av trådenden som er 
bøyd med en avbiter. 
 

 ADVARSEL 
Spiss tråd kan skade. 
 
Roter spolen med klokken og tre tråden igjennom 
mateverket og ut i eurokoblingen. 
 
Juster matetrykket på trykkhjulene. 
 
Justering av Spolebrems 
For å forhindre at sveisetråden spinner seg av 
trådspolen selv, er spindelen utstyrt med en 
spolebrems. 
 
Justering skjer ved at man skrur på den M10 skruen 
som er plassert i midten av spindelen, den er dekket av 
et beskyttelsesdeksel som også må fjernes. 
 

 
 
19. Beskyttelsesdeksel. 
20. Justeringsskrue M10. 
21. Trykkfjær. 

 
Skru M10 justeringsskruen MED klokken og bremsen 
går PÅ hardere, og holder igjen spolen mere. 
 
Skru M10 justeringsskruen MOT klokken og bremsen 
slipper OPP, og spolen glir lettere. 
 
Etter justering husk å sette på plass 
beskyttelsesdekselet. 
 
Justere Matetykk 
Matetrykket justeres ved at: justeringsmutteren skrues 
MED klokken for økt matetrykk, og MOT klokken for 
mindre matetrykk. 
 

 ADVARSEL 
Hvis matetrykket er for lavt, vil matehjulet spinne på 
tråden i mateverket og du får dårlig trådmating.  Hvis 
matetrykket er for høyt kan dette deformere tråden og 
du får problemer med trådmatingen.  Rett matetrykk får 
du ved å slippe opp matetrykket slik at mateverket så 
vidt begynner å spinne på tråden, så skrus 
justeringsmutteren en runde. 
 
Tråden Igjennom Mateverket 
Monter rett type sveisepistol til eurokoblingen.  
Strømtåligheten til sveisepistolen bør matche størrelsen 
på sveisemaskinen. 
 
Fjern gassmunnstykket og kontaktrøret fra 
sveisepistolen. 
 
Still inn trådmatingshastigheten til ca. 10m/min ( WFS) 
med bryter [2]. 
 
Vipp på bryteren for kaldmating (Cold Inch / Gas Purge) 
[14] og hold denne til tråden kommer ut av 
sveisepistolen. 
 

 ADVARSEL 
Vær forsiktig, og hold sveisepistolen vekk fra ansiktet 
og ikke ha hånden foran åpningen på svanehalsen når 
sveisetråden kommer ut. 
 

 ADVARSEL 
Skru av maskinen når du bytter reservedeler. 
 
Sveising med MIG / MAG metoden 
For å starte å sveise MIG/MAG med manuell innstilling 
av sveiseparameterne bør du: 
• Slå på strømkilden. 
• Få tråden igjennom sveisepistolen med "Cold Inch" 

bryteren [14]. 
• Sjekke dekkgassen med "Gas Purge" bryteren 

[14]. 
• Still in anbefalte parameter volt [3] og trådmating 

med WFS bryter [2]. 
• Følg gjeldende lover og regler.  Du kan nå 

begynne og sveise.  Lykke til! 
 
Bytte av Matehjul 
Mateverket er utstyrt med matehjul for 1.0 og 1.2mm.  
For andre typer matehjul se under tilbehør.  Nedenfor 
er matehjuls bytte anvisning: 
• Skru av strømkilden. 
• Vipp ut trykkarmen på mateverket [22]. 
• Skru løs festeskruene [23]. 
• Åpne beskyttelsesdekselet [25]. 
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• Bytt matehjulene [24] til den dimmensjonen tråd 
som skal benyttes. 

 
 ADVARSEL 

For tråddiameter større enn 1.6mm må følgende 
deler skiftes: 
• Trådføringer inn [26] og [27] trådfører ut. 
• Trådføringsrøret i Eurokoblingen [28]. 

 
• Sett på plass og  fest beskyttelseslokket [25] til 

matehjulene. 
• Skru lokket fast med skruene [23]. 
 

 

 
Vedlikehold 
 

 ADVARSEL 
For vedlikehold og/eller reparasjoner kontaktes Lincoln 
Electric, eller et godkjent Lincoln Electric 
serviceverksted.  Dersom service og/eller reparasjoner 
utføres av ikke autorisert personale eller –verksted 
dekkes dette ikke av Lincoln Electric garantibetingelser. 
 
Frekvensen på vedlikeholdet av maskinen er avhenging 
av hvor mye den benyttes og av miljøet maskinen står i. 
 
Skader på maskinen bør repareres umiddelbart. 
 
Daglig vedlikehold 
• Sjekk alle tilkoblinger og kabler. 
• Fjern sveisesprut fra gassmunnstykket på 

sveisepistolen.  Sveisespruten kan hindre 
dekkgassen fra å nå smeltebadet. 

• Sjekk sveisepistolen og delene.  Bytt deler eller 
pistol hvis nødvendig. 

• Kontroller at kjøleviften går og at luften har fri flyt 
igjennom luft inn/uttak. 

 
Periodisk vedlikehold 
Utfør den dagligen vedlikeholdsrutinen og i tillegg: 
• Tørk av maskinen og blås med tørr trykkluft med 

lavt trykk.  Blås også rent inne i kabinettett. 
• Sjekk alle reservedeler og bytt ved behov. 
• Kontroller og trekk til alle skruer. 
 

 ADVARSEL 
Trekk ut nettledningen når vedlikehold/ service skal 
utføres.  Etter hver reperasjon kontroller at alt virker og 
er i orden. 
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Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) 
11/04 

Dette produktet er produsert i samsvar med EU-direktiver / normer for Elektromagnetisk Kompatibilitet EMC.  
Elektromagnetisk stråling kan påvirke mange elektroniske utstyr; annet nærliggende sveiseutstyr, radio- og TV- 
mottagere, numerisk styrte maskiner, telefonsystemer, datamaskiner etc.  Når strålingen blir mottatt av annet utstyr, kan 
denne strålingen forstyrre utstyret.  Les og forstå dette avsnittet for å redusere eller eliminere elektromagnetiske 
strålinger forårsaket av dette utstyret. 

 
Denne maskinen har blitt laget for bruk i et Industrielt miljø.  Vær oppmerksom på at det kan oppstå 
forstyrrelser fra sveise- eller skjærestrømkilden og ekstra tiltak kan bli nødvendige når strømkilden brukes i 
privathus o.l. Brukeren er ansvarlig for installasjon og bruk av utstyret gjøres iht. produsentens 

instruksjoner.  Hvis elektromagnetiske forstyrrelser oppdages er det brukeren av sveiseutstyret som har ansvaret for å 
løse problemet, med teknisk assistanse fra produsenten.  Modifiser ikke dette utstyret uten godkjennelse fra Lincoln 
Electric. 
 
Før installasjon av sveiseutstyret, skal brukeren foreta en vurdering av potensialet for elektromagnetiske problemer i 
nærliggende områder.  Vurder følgende: 
• Andre tilførselskabler, kontrollkabler, signaler- og telefonkabler; over, under og i nærheten av sveisestrømkilden. 
• Radio, TV sender og mottaker.  Datamaskiner og kontrollutstyr. 
• Kritisk sikkerhetsutstyr, dvs. Sikring av industri.  Utstyr for kalibrering av måleinstrumenter. 
• Helsen til folk omkring; dvs. Brukere av pacemaker; høreapparater. 
• Immuniteten til andre apparater i området.  Brukeren skal forsikre seg om at sveiseutstyret kan samkjøres (er 

kompatibelt) med annet utstyr i området.  Det kan da være nødvendig med ekstra sikkerhetstiltak. 
• Tid på dagen som sveisingen eller andre aktiviteter, skal foregå.  Størrelsen av omliggende område avhenger av 

utførelsen av bygningen og andre aktiviteter som finner sted der omliggende område kan stekke seg utenfor 
avgrensningen av lokalitetene. 

Metoder for redusering av elektromagnetisk stråling fra maskinen. 
• Sveiseutstyret skal kobles til nettet iht. produsentens anbefalinger.  Hvis forstyrrelser oppstår kan det være 

nødvendig med ekstra tiltak, f.eks. installering av nettfilter.  Det bør overveies å skjerme nettledningen i metallfolie 
o.l. for permanent installert utstyr. 

• Kablene skal holdes så korte som mulig, og legges så nær hverandre, og så nær gulvet som mulig.  En 
sammenkobling til jord kan redusere stråling i noen tilfeller, men ikke bestandig.  En bør prøve å unngå jording av 
arbeidsstykket, da jordingen vil øke risikoen for uhell for operatøren, eller ødeleggelse av annet utstyr. 

• Selektiv skjerming og beskyttelse av andre kabler og utstyr i omkringliggende områder kan redusere problemer med 
forstyrrelser.  Dette kan være nødvendig ved spesielle applikasjoner. 

 ADVARSEL 
Klasse A utstyr er ikke ment for bruk i private hjem hvor elektrisiteten er levert av offentlige lave spenningssystemer.  Det 
kan eventuelt oppstå problemer med å sikre elektromagnetisk kompatibilitet på slike steder, grunnet ledede eller utstrålte 
forstyrrelser.  

 
 

Tekniske Spesifikasjoner 
LINC FEED 33: 

STYRESPENNING TRÅDHASTIGHET (WFS) 

34-44 Vac 1.0-20 m/min 

KAPASITET VED 40°C 
INTERMITTENS 

(basert på en 10 min. periode) 
 

100% 
60% 

Sveisestrøm 
 
 

385 A 
500 A 

STRØMOMRÅDE 
Strømområde 

20-500 A 
Maksimal tomgangsspenning 

113 Vdc eller Vac topper 
TRÅDDIAMETER (mm) 

Kompakttråd 
0.6 til 1.6 

Rørtråder 
1.2 til 2.4 

Aluminiumtråder 
1.0 til 1.6 

DIMENSJONER 
Høyde 

440 mm 
Bredde 
270 mm 

Lengde 
636 mm 

Vekt 
17 Kg 

Driftstemperatur 
–10°C til +40°C 

Lagringstemperatur 
-25°C til +55°C 
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WEEE 
07/06 

N
or

sk
 

 

Kast ikke elektriske artikler sammen med vanlig søppel. 
I følge det europeiske direktivet for Elektronisk Søppel og Elektriske Artikler 2012/19/EC (Waste Electrical 
and Electronic Equipment, WEEE) skal alt avfall kildesorteres og leveres på godkjente plasser i følge loven.  
Godkjente retur plasser gis av lokale myndigheter. 
Ved å følge det europeiske direktivet bidrar du til å bevare naturen og den menskelige helse. 

 

Deleliste 
12/05 

Instruksjon for deleliste 
• Ikke bruk denne delelisten hvis code nummeret for maskinen ikke står på listen.  Kontakt Lincoln Electric 

Serviceavd. for maskiner med code utenfor listen. 
• Bruk sprengskissen og pos. nr. på assembly page nedenfor for å finne de riktige delene til din maskin. 
• Bruk kun de delene som er merket med "X" i den kolonnen som det henvises til på siden med assembly page (# 

indikerer endring). 
 
Les først deleliste instruksjonen ovenfor, referer deretter til reserve dels listen som følger maskinen, som inne holder et 
bilde med dele nr. og kryss referanse. 
 

Elektrisk Skjema 
 
Vis til reserve dels manualen som følger maskinen. 
 

Tilleggsutstyr 
 
K10347-PG-xxM Kabelpakker (gasskjølt).  Tilgjengelig i 5, 10 eller 15m. 
K10347-PGW-xxM Kabelpakker (vannkjølt).  Tilgjengelig i 5, 10 eller 15m. 
K10370-PG-xxM Kabelpakker (gasskjølt).  Tilgjengelig i 5, 10 eller 15m. 
K10158 Plastikkadapter for 15-kg spoler. 
K14032-1 Kraftig undervogn hjul sett. 
K14034-1 Fjernregulator hånd (sveise spenning og trådmaterhastighet WFS). 

LF 33:  4 hjuls mateverk med 4 drivhjul 
 
KP14017-0.8 
KP14017-1.0 
KP14017-1.2 
KP14017-1.6 

Kompakttråd: 
0,6 ÷ 0,8mm 
0,8 ÷ 1,0mm 
1,0 ÷ 1,2mm 
1,2 ÷ 1,6mm 

 
KP14017-1.2A 
KP14017-1.6A 

Aluminium: 
1.0 ÷ 1.2mm 
1.2 ÷ 1.6mm 

 
KP14017-1.1R 
KP14017-1.6R 

Rørtråd: 
1.0 ÷ 1.2mm 
1.2 ÷ 1.6mm 
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