สินค้าของบริษทั Products

เชื่อมเหล็กไฟฟ้า

ยาวาต้ า S-13 ลวดเชื่ อมชนิดสารพอกหุ้มรู ไทล์สูง สาหรับการเชื่ อมทุกตาแหน่ งยกเว้ นท่ าเชื่ อมลงใน
แนวดิ่ง คุณสมบัติพเิ ศษเฉพาะคือการอาร์ กนิ่ม มีสะเก็ดไฟเชื่ อมน้ อย เชื่ อมแต้ มได้ ดี สเก็ดหลุดร่ อนออก
ได้ เอง แนวเชื่ อมเป็ นเกล็ดสวยงาม ไม่ ต้องกลัวว่ าการเชื่ อมจะทะลุหลัง

เชื่อมเหล็กไฟฟ้า

ยาวาต้ า FT-51 เป็ นลวดเชื่ อมประเภทรู ไทล์ เชื่ อมง่ ายในทุกท่ าเชื่ อม รวมทั้งท่ าเชื่ อมลงแนวดิ่งสะเก็ดไฟ
น้ อย แนวเชื่ อมสวยงาม เชื่ อมชิ้นงานบาง ๆ ได้ ดี โดยเกิดการบิดตัวน้ อยมาก

เชื่อมเหล็กไฟฟ้า

ยาวาต้ า L-55 ใช้ เชื อมเหล็กทนแรงดึงสู ง 490 นิวตัน/มม2 สาหรับงานต่ อเรื อ งานโครงสร้ าง และงาน
สะพาน เนื้อเยอะเชื่ อมง่ าย

เชื่อมเหล็กไฟฟ้า

ยาวาต้ า NI CAST 55 ลวดเชื่ อมเหล็กหล่อทีม่ สี ่ วนผสมของธาตุ นิเกิล 55% ใช้ ในการเชื่ อม
เหล็กหล่อทัว่ ไปและเหล็กหล่อเหนียว เนื้อโลหะเชื่ อมมีคุณสมบัติทางกลดีเยีย่ ม ทนทานต่ อการ
แตกร้ าว

Gemini 308L ลวดเชื่ อมสแตนเลส – เป็ นลวดเชื่ อมสเตนเลสออสเทนนิติก สารพอกหุ้มประเภท
ไทเทเนียม มีธาตุคาร์ บอนผสมในปริมาณต่า ใช้ สาหรับงานเชื่ อมสเตนเลสทัว่ ไป สามารถเชื่ อมเหล็กทีม่ ี
ส่ วนผสมของธาตุโครเมียม-นิเกิล แนวเชื่ อมทนต่ อการกัดกร่ อนได้ ดี ในสภาวะอากาศปกติ และทนต่ อ
การกัดกร่ อนของกรดอ่อนๆได้ เหมาะกับงานเชื่ อมสเตนเลสเป็ นอย่ างดี

Gemini 309L ลวดเชื่ อมสเตนเลส และเหล็กกล้าทนความร้ อนสู ง
ลวดเชื่ อมเจมินี่ 309L เป็ นลวดเชื่ อมสเตนเลสสารพอกหุ้มประเภทไทเทเนีย มีธาตุคาร์ บอนต่า ใช้ สาหรับ
งานเชื่ อมสเตนเลสทีต่ ้ องทนต่ อความร้ อนสู ง และทนต่ อการกัดกร่ อนจากกรดได้ ดีเป็ นพิเศษ เนื่องจาก
ลวดเชื่ อมชนิดนี้ มีส่วนผสมของธาตุโครเมียม และนิเกิลอยู่สูง (Cr 25%, Ni 13%) สามารถ
เชื่ อมต่ อระหว่ างสเตนเลสกับเหล็กเหนียวได้ และสามารถเชื่ อมรองพืน้ ก่อนเชื่ อมพอกผิวได้

เชื่อมเหล็กไฟฟ้า

ยาวาต้ า Ni Cast 98 เป็ นลวดเชื่ อมชนิดกราไฟต์ ลวดเป็ นนิกเกิลบริสุทธิ์ เนื้อโลหะเชื่ อมไม่ แข็ง
เกินไป สามารถตัด กลึงขึน้ รู ปได้ การอาร์ กคงทีส่ มา่ เสมอ สแล็กขจัดออกได้ ง่าย ไม่ จาเป็ นต้ องให้ ความ
ร้ อนหลังการเชื่ อม

(ลวดเชื่อม TIG สำหรับเหล็กเหนียวเหล็กทนแรงดึงสูง 490N/mm2)

เชื่อมระบบTIG

ยาวาต้ า TG-50T ใช้ เชื่ อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสู ง 490N/mm2 และเหล็ก
aluminium killed steel สามารถใช้ เชื่ อมได้ ทุกท่ าและเชื่ อมเหล็กแผ่ นได้ ง่าย เหมาะ
สาหรับการเชื่ อมท่ อด้ านเดียว

( ล ว ด เ ชื่ อ ม T I G สำ ห รั บ เ ห ล็ ก ส เ ต น เ ล ส 1 8 % C r - 8 % N i )

เชื่อมระบบTIG

ยาวาต้ า YT-308L สาหรับเหล็กสเตนเลส ใช้ เชื่ อมเหล็กสเตนเลสคาร์ บอนต่า ทีม่ สี ่ วนผสมโครเมียม
18% นิกเกิล 8% แนวเชื่ อมมีโครงสร้ างเฟอร์ ไรต์ สูงและมีคาร์ บอนต่าจึงมีความต้ านทานต่ อการแตกร้ าว

เชื่อมสเตนเลสไฟฟ้า

ยาวาต้ า 308L-16 เป็ นลวดเชื่อมสเตนเลสหุม้ ฟลักซ์ชนิดรู ไทล์ คาร์บอนต่าพิเศษ ผสมอัลลอยสู ง
สาหรับเหล็กโครเมียม-นิกเกิล โครงสร้างเสถียรและไม่เสถียร ทนต่อการกัดกร่ อนในบรรยากาศปกติ
ด้วยส่ วนผสมโครเมียม 18% นิกเกิล 12% โมลิบดินมั 2% ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างที่
อุณหภูมิสูงจนถึง 350℃ เชื่อมไม่สะดุด การเริ่ มต้นเชื่อมและ การต่อแนวทาได้ง่าย แนวเชื่อมเป็ น
เกล็ดละเอียด รอยต่อเรี ยบ สแล็กเคาะออกง่าย
เชื่อมสเตนเลสไฟฟ้า

ยาวาต้ า 309L-16 เป็ นลวดเชื่ อมสเตนเลสหุ้มฟลักซ์ ชนิดไลม์ -ติเตเนียม คาร์ บอนต่า เนื้อโลหะ
เชื่ อมมีส่วนผสม โครเมียม 22% นิกเกิล 12% มีความต้ านทานต่ อการแตกร้ าวสู งสุ ดเนื่องจาก
โครงสร้ างมีเฟอร์ ไรต์ สูง
เชื่อมสเตนเลสไฟฟ้า

ยาวาต้ า 316L-16 เป็ นลวดเชื่ อมหุ้มฟลักซ์ ชนิดรู ไทล์ คาร์ บอนต่าพิเศษผสมอัลลอยสู งสาหรับเหล็ก
โครเมียม-นิกเกิลโครงสร้ างเสถียรและไม่ เสถียรทนต่ อการกัดกร่ อนในบรรยากาศปกติด้วยส่ วนผสม
โครเมียม18% นิกเกิล 12% โมลิบดินัม 2% ทนต่ อการเปลีย่ นแปลงของโครงสร้ างทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ ู งจนถึง
350℃ เชื่ อมไม่ สะดุดการเริ่มต้ นเชื่ อมและ การต่ อแนวทาได้ ง่ายแนวเชื่ อมเป็ นเกล็ดละเอียดรอยต่ อเรียบ
สแล็กเคาะออกง่ าย

เชื่อมเหล็กMIG

ยาวาต้ า YM-70S เป็ นลวดเชื่ อมสาหรับการเชื่ อมโลหะแก๊ซคลุมสาหรับเชื่ อมกับแก๊ส CO2หรื อแก๊สAr+
10-50% CO2 อาร์ กคงทีส่ ะเก็ดไฟน้ อยลวดไหลไม่ ติดขัดกระแสไฟฟ้ าสัมผัสในการเชื่ อมดีและไม่ ทาให้ หัว
เชื่ อมสึ กง่ ายการถ่ ายโอนการอาร์ กดีเยีย่ มเมื่อใช้ กบั แก๊สผสมอาร์ กอน โดยเฉพาะแบบสเปรย์ และแบบพัลส์
เหมาะกับการเชื่ อมท่ าต่ างๆทั้งการเชื่ อมแนวเดียวสาหรับเหล็กแผ่ นและเหล็กท่ อจึงเหมาะอย่ างยิง่ สาหรับ
อุตสาหกรรมรถยนต์ ฐานลูกรีด เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า เครื่ องจักร เครื่ องปรับอากาศ ท่ อ สะพาน และเรื อ
เชื่อมเหล็กMIG

ยาวาต้ า 71T-1 เป็ นลวดเชื่ อมฟลักซ์ คอร์ สาหรับการเชื่ อมกับแก๊ส CO2 อาร์ ก คงที่ สะเก็ดไฟน้ อย
ลวดไหลไม่ ติดขัด สแล็กร่ อนง่ าย คุณสมบัติเมื่อเอ็กซ์ เรย์ เป็ นเยีย่ มจึงสาหรับเครื่ องจักร งานโครงสร้ าง
เรื อ สะพาน เครื่ องมือ อุตสาหกรรมเคมี หรื อแท็งก์บรรจุ
เชื่อมสเตนเลสMIG
ื่ รายการ
ชอ

15 kg/ม้วน

5 kg/ม้วน

YM-308L 0.8 mm.

5530

1880

YM-308L 1.0 mm.

5530

-

YM-308L 1.2 mm.

5390

-

การบรรจุ : 1 ม้วน/15 kg(ใหญ่) , 1 ม้วน/5 kg (เล็ก)

ยาวาต้ า MIG 308L เป็ นลวดมิก สเตนเลส มีโครเมีย่ ม นิเกิล้ สู ง ตามมาตรฐาน AWS
ER308L และยังมีปริมาณ คาร์ บอนต่า ทาให้ เชื่ อมนิ่ม ได้ แนวเชื่ อมสวยงาม เรียบ เนียน ทนการ
กัดกร่ อนเหมาะสาหรับงานเชื่ อม สเตนเลส

