
250 kg & 500 kg Gas
Metal Arc Drum

Gas Metal Arc 
Welding Systems

Special design guide ring provides 
continuous wire feeding.

CONTINUOUS
WELDING

READY
FOR USE

ORIGINAL
DESIGN

without tangling and kinking.

No external payoff devices required,      
no extra time for installation.

COST REDUCTION 
WITH NEW DESIGN 

GUIDE RING



During unwinding process, the wire may tangle in any ways and this 
can lead to defects or breaks in the wire resulting costly downtime. 
Solutions on obviating these problems have been previously 
implemented using a sponge lugged aperture. The wire was fed 
through this guide ring which has a planar nature that causes the wire 
to break over a relatively sharp edge as it is drawn from the drum. 

With the new design we provide a gradual transition surface over 

The belts, serving to carry the drums, are inserted through the gaps 
located reciprocatively on both sides also prevents unraveling llops of 
wire or falling behind the coil causing the wire inertwine.
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Old Design Sponge Lugged Guide RingNew Design Conic Guide RingGuide Ring Bar

Product Name Diameter (mm) Drum (kg)

AS SG2 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 250 ve 500

AS SG3 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 250 ve 500

AS SG2 Performance 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 250 ve 500

AS SG3 Performance 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 250 ve 500

AS SG2-CF 1.0 - 1.2 - 1.6 250 ve 500

AS SG3-CF 1.0 - 1.2 - 1.6 250 ve 500

ASKAYNAK 250 kg & 500 kg GAS METAL ARC WELDING WIRES

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 : Rauf Orbay Caddesi, Evliya Çelebi Mahallesi Ak İş Merkezi, No: 33, İçmeler 34944 Tuzla - İSTANBUL   Tel: (0216) 395 84 50 - 395 56 77   Faks: (0216) 395 84 02

 : Mersinli Mahallesi, 1. Sanayi Sitesi, 2822. Sokak, No: 25, 35120, İZMİR   Tel: (0232) 449 90 35 - 449 01 64   Faks: (0232) 449 01 65
 : Yeşiloba Mah. 46253 Sokak, Metal Sanayi Sitesi, No: 5/B, 01100 Seyhan - ADANA Tel: (0322) 359 59 67 - 359 60 45   Faks: (0322) 359 60 01

MÜŞTERİ DESTEK POLİTİKASI : Lincoln Electric Company® yüksek kaliteli kaynak ekipmanları, sarf malzemeleri ve kesme ekipmanlarının üretimi ve satışı ile iştigal etmektedir. Gayemiz müşterilerimizin 
gereksinimlerini karşılamak ve hatta beklentilerinin üzerine çıkmaktır. Müşterilerimiz bazen bizden ürünlerimizin kullanıma dair bilgi veya öneri talebinde bulunabilirler. Çalışanlarımız, 
müşterilerimizden gelen bilgileri ve onların uygulamaya dair birikimlerini de göz önünde bulundurarak, bu taleplere en iyi şekilde yanıt vermeye gayret gösterirler. Ancak, çalışanlarımızın 
müşterilerimizden gelen bilgileri ve projelerinin teknik ayrıntılarını bilmeleri ve değerlendirmeleri tabiatıyla mümkün değildir. Bu nedenle, Lincoln Electric, çalışanlarının verebileceği bu gibi bilgi 
veya öneriler kapsamında herhangi bir garanti veremez, sorumluluk üstlenemez. Bu gibi bilgi veya önerilerin sağlanmış olması, ürünlerimizin garanti koşullarını ve kapsamını genişletemez, 
değiştiremez. Özel amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere, bu tür bilgi veya önerilerden kaynaklanabilecek açık veya zımni her türlü garanti açıkça reddolunmaktadır. Lincoln Electric 
tarafından satılan ürünlerin seçimi ve kullanımı yalnızca müşterilerimizin kontrolünde ve sorumluluğundadır. Uygulamanın sonuçları ve gereksinimleri, Lincoln Electric’in kontrolünde olmayan 
çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu bilgilendirmenin içeriği, basımı sırasında mevcut bilgiler kapsamında doğrudur. Zaman içerisinde değişmesi mümkündür.
En güncel metin için lütfen www.askaynak.com.tr adresini ziyaret ediniz.


