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Výrobce profesionální svařovací techniky  

Mahe, spol. s r.o. je firma zabývající se vývojem, výrobou a prodejem svařovací techniky. Jako 

člen podnikatelské skupiny MAHE využívá všech vzájemných spolupůsobení pro prvotřídní produkt. 

Tím je myšleno, že je každý výrobek MAHE dlouhodobě vyvíjen a testován odborníky MAHE, tak 

také běžnými uživateli z běžných provozů. Samozřejmostí je, že při výrobě jsou použity kvalitní 
komponenty pocházející od renomovaných výrobců z původu EU. 

Všechny produkty jsou vyráběny podle principu "easy to use" (snadno ovladatelné). Znamená to, 

že obsluha produktu je v krátkém čase schopná ovládat zařízení bez toho, aby se musela věnovat 

podrobnému studiu operačního manuálu. Čas zaškolení nových pracovníků se tímto přiměřeně 

redukuje. 

Pomocí univerzálního modulového systému je dosaženo optimální investicí pro zákazníky. Každý 

přístroj může být rozšířený o různé moduly. K naší rozsáhlé dodávce patří "sycon" Software. 

Použitím tohoto softwaru může zákazník sám měnit všechny svářecí tabulky, jakož i definovat 

charakteristiku a aplikaci. Aktualizace a navýšení výkonu jsou výhodou MAHE a zaručují bezpečnou 

investici do budoucna. 

Výrobní sortiment: 

 MMA - Invertory pro elektrodové svařování 

 TIG-DC - Svařovací TIG DC invertory s VF zapalováním 

 TIG-AC/DC - Svařovací TIG AC/DC invertory s VF zapalováním 

 MIG/MAG - Standardní svařovací zdroje se stupňovitým přepínáním 

 MIG/MAG - Invertorové svařovací zdroje s plynulým nastavením 

 MIG/MAG - Invertorové pulzní svařovací zdroje s plynulým nastavením 

 MIG/MAG - Highspeed svařovací zdroje s plynulým nastavením 

 MIG/MAG/TIG - MultiProces svařovací zdroje 

 Plazmové svařování - Plazmové svařovací invertory 

 Plazmové řezání - Plazmové řezací invertory 

 SAW, CAG - Vysokovýkonné proudové zdroje ke svařování pod tavidlem a drážkovaní 

uhlíkovou elektrodou 

 Elektrochemické zařízení - čistění, leštění a značení CrNi oceli 
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MIG/MAG - Standard, pájení, trubičkový drát, možnost svař. bez plynu 

MAHE 

MMS 2000 / MMS 2000C 
 

Přenosný svařovací zdroj MIG/MAG s vynikajícími vlastnostmi 

 

 
   

 
 

Profesionální synergický svařovací zdroj určen do dílen, údržby a menších provozů. Synergie 

zajišťuje jednoduchou a rychlou obsluhu. Jedním knoflíkem nastavíte tloušťku materiálu a 

ostatní parametry se dle nastavení automaticky upraví a tím jsou zajištěny vynikající 

svařovací vlastnosti i u méně zkušené obsluhy. Bez problému provaří 5 mm materiál, za 

určitých podmínek i silnější!! 

Přenosný svařovací invertor s komfortním ovládáním určený pro profesionální nasazení. 

Profesionál, se kterým je svařování hračkou. Zdroj MMS 2000 (integrovaný hořák, zemnící kabel) a 

nebo MMS 2000C (EURO koncovka) je určen pro kvalitní výsledky, jak na dílně, tak třeba i na 

montáži a to díky nízké hmotnosti a malým rozměrům. 



Výhody: 

 Jednoduchá a rychlá manipulace  

 Nastavení jedním knoflíkem 

 Synergická funkce (přednastavené údaje v softwaru) 

 Plynulá regulace parametrů  

 Změna polarity - svařování bez ochranného plynu (Co2 + Ar) 

 Tichý provoz (teplotně spínané ventilátory) 

 Pro cívku D200 - 5 kg 

 Robustné provedení 

 Nízká váha 11 kg 

Technické údaje: 

 Typ  MMS 2000 / MMS 2000C 

 Upgrade  - 

 Metoda 

 MIG/MAG - Standard 

 MIG - Pájení 

 Trubičkový drát 

 Svařování bez ochranného plynu 

 Síťové napětí 50/60 Hz  230 V 

 Jištění  16 A 

 Rozsah svařovacího proudu  10 - 200 A 

 Svařovací proud při zatížení 

 Metoda MIG při (40o) 

   20 %     -     200 A  

   60 %     -     130 A 

 100 %     -     100 A 

 Krytí  IP 23 

 Rozměry v x š x d  276 x 200 x 407 mm 

 Hmotnost  11 kg 

 
Procesy: 

 
 MIG/MAG 

 MIG - pájení 

 Svařování trubičkovým drátem bez ochranného plynu 

 

Doporučené oblasti použití: 
 

 Průmyslové provozy 

 Automobilový a dodavatelský průmysl 

 Stavební stroje 

 Ocelové konstrukce 

 Údržba / opravy 

 

Doporučené základní materiály: 
 

 Konstrukční oceli 

 Pokovené konstrukční oceli 

 CrNi ocele 

 Duplex ocele 

 Materiály na bázi niklu 

 Slitiny hliníku 

 

 
 

 

 



Sériové vybavení: 

 
 Synergické funkce 

 Nastavení dynamiky 

 Ukazatel proudu a napětí s HOLD funkcí 

 Změna polarity 

 Ochrana proti přehřátí 

 Teplotně spínané ventilátory chlazení 

 Možnost upgrade 

 Certifikát S, CE 

 Úchyt cívky 5kg 

 Plynová hadička 

 
Cenová nabídka: 

Zdroj MMS 2000  

 Integrovaný svařovací hořák, zemnící kabel 

Příslušenství: tlaková láhev, redukční ventil, vozík, cívka drátu a jiné. 
nabízíme za dotované ceny!!  

 
 

Typ 
Cena 

katalogová 
Sleva Cena po slevě 

Zdroj MMS 2000 - -    19 246,00 Kč 

Cena celkem (bez DPH) 26 730,00 Kč - 19 246,00 Kč 

Doporučená cena sestavy:       26 730,00 Kč 

 

Dále by Vás mohlo zajímat: 

  MMA  TIG-DC  TIG-AC/DC    Plazmové řezání: 

        
Cena od 11.641 Kč    Cena od 18.429 Kč  Cena od 36.135 Kč   Cena od 20.762 Kč 
 
 

Příslušenství: 

Spotřební díly hořáků Přídavný materiál Ochranné pomůcky Náhradní díly 
(MIG/MAG, TIG, PLAZMA) (obalené elektrody, dráty) (kukly, rukavici a jiné) (košová cívka,  
 kladky posuvů) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Změny vyhrazeny. Platnost nabídky do 12/2013 
 


