
Özellikle a¤›r endüstriyel uygulamalar için
gelifltirilmifl olan Synrowave 250DX ve
Syncrowave 350LX, atölye tipi AC/DC Tig
kaynak makinalar› olup alüminyum dahil olmak
üzere her türlü malzemelerin kayna¤›nda eflsiz
bir performans gösterir.

Ülkemizde de savunma sanayinden küçük
kaynak atölyelerine kadar bir çok firman›n tercihi
olan Syncrowave  serisisi kaynak makinalar›n›n
35 y›la kadar ar›zas›z kullan›lan örnekleri vard›r.

Syncrowave Serisi

Klasi¤iBir
Syncrowave serisi kaynak makinalar›
tüm dünyada, kalitesi ve benzersiz
özellikleri sayesinde kendisini ispat
etmifl ve küçük - büyük bütün
iflletmelerde yerini alm›flt›r.

Robot ve otomasyon kaynak sistemleri için Miller'in
üretti¤i Auto-Axcess kaynak makinalar›nda bulunan
Accu-Pulse, Accu-Curve, Accu-Speed, RMD, Otoline
gibi patentli teknolojileri ile eflsiz özelliklere sahiptir...
Peki bu teknolojiler nedir? Ne ifle yarar?

AXCESS VE AUTO-AXCESS ROBOT
OTOMASYON KAYNAKLARINDA

EMSALS‹Z !!!

Accu Pulse
Çelik ve Paslanmaz Kaynaklarda
Bütün Axcess Sistemleri’nde standart özellik olarak
sunulmaktad›r. Standart Pulse’l› kaynaklarda yüksek h›zl›
ve performansl› kaynak elde etmek mümkün de¤ildir.
Patentli Accu - Pulse teknolojisi  ark Pulse’›n›n kontrolünü
kusursuz k›lar. Accu - Pulse kaynak banyosunun kontrolünü
optimum düzeyde sa¤larken, tel h›z›n› ve tel y›¤ma miktar›n›
standart Pulse’l› kaynaklara göre 20%'den 25%'e kadar
artt›r›r. ‹ki farkl› Accu-Pulse uygulamas› mevcuttur.  Bunlar
Accu-Curve ve Accu-Speed olup bütün yeni Axcess
modellerinde standart olarak sunulmaktad›r.

Accu Curve
Alüminyum ve Paslanmaz Kaynaklarda
Bütün Axcess Sistemleri’nde standart özellik olarak
sunulmaktad›r. Accu-Curve yöntemi Accu-Pulse
teknolojisinin türevidir. Bu teknoloji sayesinde otomasyon
kaynaklar›nda Accu - Pulse metoduna göre daha yumuflak
ve kolay kontrol edilebilen kaynak banyosu ve ark boyu
sa¤lan›r.

Accu Speed
Yüksek H›zl› - Otomasyon Kaynaklar›nda
Bütün Axcess Sistemleri’nde standart özellik olarak
sunulmaktad›r.  Accu-Speed otomasyon kaynaklar›nda
ihtiyaç duyulan yüksek kaynak h›z› gereksinimi
Accu-Pulse teknolojisini gelifltirerek ortaya ç›kar›lan
Accu-Speed ile sa¤lanm›flt›r. Accu - Speed, Accu-Pulse
metoduna göre 20% - 25% daha h›zl›d›r.  Yüksek kaynak
h›z›na ra¤men son derece s›k› ve kararl› kaynak ark› ortaya
ç›kar›r.

Regulated Metal Deposition (RMD)
‹nce Malzemeler ve Dolgu Kaynaklar›nda
Patentli RMD Teknolojisi, yaz›l›m tabanl› olup, bütün Axcess
sistemlerinde opsiyonel özellik olarak sunulmaktad›r. ‹çinde
bar›nd›rd›¤› teknoloji ile çal›flma flartlar› için en en uygun
amper seviyesi belirlenir ve bu sayede;

• CO2 gaz› korumas› alt›nda s›çrant›s›z kaynak imkan› sa¤lar,

• Yukar›dan afla¤› do¤ru mükemmel bir kaynak dikifli verir,

• ‹nce malzemelerde yüksek performans ve h›z sa¤lar,

• Malzemeye çok daha az ›s› girdisi sa¤lar, (özellikle
paslanmazda mükemmel sonuç verir)

• Dolgu kayna¤›nda kusursuzdur.

AXCESS Serisi



Amerikan›n en ünlü Mig torç markas› olan BERNARD
Türkiye de müflterilerimizin be¤enisine sunulmufl ve özellikle a¤›r flartlarda
yapt›¤›m›z denemelerde muhtelif benzerlerinden en az 10 kat daha dayan›kl› ve
uzun ömürlü oldu¤u görülmüfltür.

Tig torçlar›nda standartlar› belirleyen bir marka olan
WELDCRAFT bilinçli kullan›c›lar›n daima 1. tercihi olmufltur. Tig
kayna¤›nda her tip ifle uygun olarak gelifltirdi¤i torçlar ile müflterilerimizin
hizmetindedir.WP Serisi

Q Gun

Crafter Serisi

Roughneck

• Gümüfl alafl›ml› sertlehim telleri
• Bak›r-Fosfor alafl›ml› sertlehim telleri
• Alüminyum alafl›ml› sertlehim telleri
• Pirinç sertlehim telleri
• Gümüfl alafl›ml› sert lehim pastalar›
• Nikel alafl›ml› sertlehim pastalar›
• Bak›r alafl›ml› sert lehim pastalar›
• Gas Flux
• Dekapanlar
• Çeflitli özel flekil ve alafl›ml› ürünler

Ürün gruplar›m›z

Firmam›z; ›s›tma - so¤utma, klima, otomotiv, elektrik
sektöründe yayg›n olarak kullan›lan bir birlefltirme teknolojisi
olan sert lehimleme ile ilgili önemli bir bilgi birikimine ve
genifl bir ürün yelpazesine sahiptir.

Türkiye'nin sert lehimleme konusunda laboratuar kontrollü
en güvenilir ürünleri üreten Sentes-Bir ile iflbirli¤i yapan
firmam›z ürünlerinin kalitesi, kalitesinin süreklili¤i ve müflteri
odakl› çal›flmalar› ile sektörde güvenilen bir marka olmufltur.

SERT LEH‹MLEME DE YEN‹ B‹R MARKA




