
ยาวาต้า FT-51 เป็นลวดเช่ือมประเภทรูไทล์ เช่ือมง่ายในทุกท่าเช่ือม รวมทั้งท่าเช่ือมลงแนวดิ่งสะเกด็ไฟ
น้อย แนวเช่ือมสวยงาม เช่ือมช้ินงานบาง ๆ ได้ดี โดยเกดิการบิดตัวน้อยมาก

ยาวาต้า S-13 ลวดเช่ือมชนิดสารพอกหุ้มรูไทล์สูง ส าหรับการเช่ือมทุกต าแหน่งยกเว้นท่าเช่ือมลงใน
แนวดิ่ง คุณสมบัติพเิศษเฉพาะคือการอาร์กน่ิม มสีะเกด็ไฟเช่ือมน้อย เช่ือมแต้มได้ดี สเกด็หลดุร่อนออก
ได้เอง แนวเช่ือมเป็นเกลด็สวยงาม ไม่ต้องกลวัว่าการเช่ือมจะทะลหุลงั

สินคา้ของบริษทั Products

ยาวาต้า NI CAST 55 ลวดเช่ือมเหลก็หล่อทีม่ส่ีวนผสมของธาตุ นิเกลิ 55% ใช้ในการเช่ือม
เหลก็หล่อทัว่ไปและเหลก็หล่อเหนียว เน้ือโลหะเช่ือมมคุีณสมบัติทางกลดีเยีย่ม ทนทานต่อการ
แตกร้าว

ยาวาต้า L-55 ใช้เชือมเหลก็ทนแรงดึงสูง 490 นิวตัน/มม2 ส าหรับงานต่อเรือ งานโครงสร้าง และงาน
สะพาน เน้ือเยอะเช่ือมง่าย

เชื่อมเหลก็ไฟฟา้

เชื่อมเหลก็ไฟฟา้

เชื่อมเหลก็ไฟฟา้

เชื่อมเหลก็ไฟฟา้



Gemini 308L ลวดเช่ือมสแตนเลส – เป็นลวดเช่ือมสเตนเลสออสเทนนิติก สารพอกหุ้มประเภท
ไทเทเนียม มธีาตุคาร์บอนผสมในปริมาณต ่า ใช้สาหรับงานเช่ือมสเตนเลสทัว่ไป สามารถเช่ือมเหลก็ทีม่ี
ส่วนผสมของธาตุโครเมยีม-นิเกลิ แนวเช่ือมทนต่อการกดักร่อนได้ดี ในสภาวะอากาศปกติ และทนต่อ
การกดักร่อนของกรดอ่อนๆได้ เหมาะกบังานเช่ือมสเตนเลสเป็นอย่างดี

Gemini 309L ลวดเช่ือมสเตนเลส และเหลก็กล้าทนความร้อนสูง
ลวดเช่ือมเจมน่ีิ 309L เป็นลวดเช่ือมสเตนเลสสารพอกหุ้มประเภทไทเทเนีย มธีาตุคาร์บอนต ่า ใช้ส าหรับ
งานเช่ือมสเตนเลสทีต้่องทนต่อความร้อนสูง และทนต่อการกดักร่อนจากกรดได้ดีเป็นพเิศษ เน่ืองจาก
ลวดเช่ือมชนิดนี ้มส่ีวนผสมของธาตุโครเมยีม และนิเกลิอยู่สูง (Cr 25%, Ni 13%) สามารถ
เช่ือมต่อระหว่างสเตนเลสกบัเหลก็เหนียวได้ และสามารถเช่ือมรองพืน้ก่อนเช่ือมพอกผวิได้



ยาวาต้า Ni Cast 98 เป็นลวดเช่ือมชนิดกราไฟต์ ลวดเป็นนิกเกลิบริสุทธ์ิ เน้ือโลหะเช่ือมไม่แขง็
เกนิไป สามารถตัด กลงึขึน้รูปได้ การอาร์กคงทีส่ม า่เสมอ สแลก็ขจัดออกได้ง่าย ไม่จ าเป็นต้องให้ความ
ร้อนหลงัการเช่ือม

ยาวาต้า TG-50T ใช้เช่ือมเหลก็เหนียวและเหลก็ทนแรงดึงสูง 490N/mm2 และเหลก็ 
aluminium killed steel สามารถใช้เช่ือมได้ทุกท่าและเช่ือมเหลก็แผ่นได้ง่าย เหมาะ
ส าหรับการเช่ือมท่อด้านเดียว

ยาวาต้า YT-308L ส าหรับเหลก็สเตนเลส ใช้เช่ือมเหลก็สเตนเลสคาร์บอนต ่า ทีม่ส่ีวนผสมโครเมยีม 
18% นิกเกลิ 8% แนวเช่ือมมโีครงสร้างเฟอร์ไรต์สูงและมคีาร์บอนต ่าจึงมคีวามต้านทานต่อการแตกร้าว

( ล วด เ ช่ื อม  T I G ส ำ ห รับ เหล็ ก ส เตน เลส18%C r - 8 %N i )

(ลวดเช่ือม TIG ส ำหรบัเหล็กเหนียวเหล็กทนแรงดึงสูง 490N/mm2)

เชื่อมเหล็กไฟฟ้า

เชื่อมระบบTIG

เชื่อมระบบTIG



ยาวาต้า 309L-16 เป็นลวดเช่ือมสเตนเลสหุ้มฟลกัซ์ชนิดไลม์-ติเตเนียม คาร์บอนต ่า เน้ือโลหะ
เช่ือมมส่ีวนผสม โครเมยีม 22% นิกเกลิ 12% มคีวามต้านทานต่อการแตกร้าวสูงสุดเน่ืองจาก
โครงสร้างมเีฟอร์ไรต์สูง

ยาวาต้า 308L-16 เป็นลวดเช่ือมสเตนเลสหุม้ฟลกัซช์นิดรูไทล์ คาร์บอนต ่าพิเศษ ผสมอลัลอยสูง 
ส าหรับเหลก็โครเมียม-นิกเกิล โครงสร้างเสถียรและไม่เสถียร ทนต่อการกดักร่อนในบรรยากาศปกติ 
ดว้ยส่วนผสมโครเมียม 18% นิกเกิล 12% โมลิบดินมั 2% ทนต่อการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างท่ี
อุณหภูมิสูงจนถึง 350℃ เช่ือมไม่สะดุด การเร่ิมตน้เช่ือมและ การต่อแนวท าไดง่้าย แนวเช่ือมเป็น
เกลด็ละเอียด รอยต่อเรียบ สแลก็เคาะออกง่าย

ยาวาต้า 316L-16 เป็นลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ชนิดรูไทล์ คาร์บอนต ่าพเิศษผสมอลัลอยสูงส าหรับเหลก็
โครเมยีม-นิกเกลิโครงสร้างเสถียรและไม่เสถียรทนต่อการกดักร่อนในบรรยากาศปกตด้ิวยส่วนผสม
โครเมยีม18% นิกเกลิ 12% โมลบิดินัม 2% ทนต่อการเปลีย่นแปลงของโครงสร้างทีอ่ณุหภูมสูิงจนถึง
350℃ เช่ือมไม่สะดุดการเร่ิมต้นเช่ือมและ การต่อแนวท าได้ง่ายแนวเช่ือมเป็นเกลด็ละเอยีดรอยต่อเรียบ 
สแลก็เคาะออกง่าย

เชื่อมสเตนเลสไฟฟ้า

เชื่อมสเตนเลสไฟฟ้า

เชื่อมสเตนเลสไฟฟ้า



ยาวาต้า YM-70S เป็นลวดเช่ือมส าหรับการเช่ือมโลหะแก๊ซคลมุส าหรับเช่ือมกบัแก๊ส CO2หรือแก๊สAr+ 
10-50% CO2 อาร์กคงทีส่ะเกด็ไฟน้อยลวดไหลไม่ติดขดักระแสไฟฟ้าสัมผสัในการเช่ือมดีและไม่ท าให้หัว
เช่ือมสึกง่ายการถ่ายโอนการอาร์กดีเยีย่มเม่ือใช้กบัแก๊สผสมอาร์กอน โดยเฉพาะแบบสเปรย์และแบบพลัส์
เหมาะกบัการเช่ือมท่าต่างๆทั้งการเช่ือมแนวเดียวส าหรับเหลก็แผ่นและเหลก็ท่อจึงเหมาะอย่างยิง่ส าหรับ
อตุสาหกรรมรถยนต์ ฐานลูกรีด เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองจักร เคร่ืองปรับอากาศ ท่อ สะพาน และเรือ

ยาวาต้า 71T-1 เป็นลวดเช่ือมฟลกัซ์คอร์ ส าหรับการเช่ือมกบัแก๊ส CO2 อาร์ก คงที่ สะเกด็ไฟน้อย 
ลวดไหลไม่ติดขดั สแลก็ร่อนง่าย คุณสมบัติเม่ือเอก็ซ์เรย์เป็นเยีย่มจึงส าหรับเคร่ืองจักร งานโครงสร้าง 
เรือ สะพาน เคร่ืองมือ อตุสาหกรรมเคม ีหรือแทง็ก์บรรจุ

เชื่อมเหล็กMIG

เชื่อมเหล็กMIG

เชื่อมสเตนเลสMIG

ยาวาต้า MIG 308L เป็นลวดมกิ สเตนเลส มโีครเมีย่ม นิเกิล้สูง ตามมาตรฐาน AWS 
ER308L และยงัมปีริมาณ คาร์บอนต ่า ท าให้เช่ือมน่ิม ได้แนวเช่ือมสวยงาม เรียบ เนียน ทนการ
กดักร่อนเหมาะส าหรับงานเช่ือม สเตนเลส

ชือ่รายการ 15 kg/มว้น 5 kg/มว้น

YM-308L 0.8 mm. 5530 1880

YM-308L 1.0 mm. 5530 -

YM-308L 1.2 mm. 5390 -

การบรรจ ุ: 1 มว้น/15 kg(ใหญ)่ , 1 มว้น/5 kg (เล็ก)




