AKČNÍ NABÍDKA
na výměnu svařovacích zdrojů
STARÁ ZA NOVOU 2018
Vyměňte Váš starý svařovací zdroj za nový Rebel,
Renegade či Warrior!
Kupte u autorizovaných distributorů ESAB nový svařovací zdroj Rebel, Renegade či Warrior a odevzdejte
nám Váš starý svařovací zdroj! My Vám odečteme 25% z ceny nového zdroje dle Vašeho výběru.

Rebel EMP 215ic

Rebel EMP 215ic

0700300985

Ať už svařujete po dobu dvou let nebo 20 let, Rebel vám
ulehčí život prostřednictvím technologie sMIG
(smartMIG). Pro začátečníky existuje základní režim, díky
němuž je nastavení jednoduché. Pro zkušené svařeče
přináší Rebel exkluzivní, vestavěné ovládání oblouku,
které neustále sleduje proces a přizpůsobuje se pro
vynikající, opakovatelné svary.
Unikátní sv. zdroj, umožňující svařování MIG, plněnou
elektrodou, MMA - i použití celulózové elektrody 6010 nebo plnohodnotný Lift TIG.
Dodávka obsahuje kompletní výbavu pro svařování.
Lehce přenosný - hmotnost 18 kg.
(Dodávka včetně kabelů, zemnících kleští, hořáku, držáku
elektrod a cívky drátu.)

35 438,- Kč (42 879 Kč s DPH)
(47 250,- Kč obvyklá cena bez DPH)
Rebel EMP 320ic
Tyto průmyslové svařovací zdroje umí svařovat ve více procesech a
velmi dobře kombinují výkon s přenosností. Jsou kompaktní a lehké
a nabízejí flexibilitu v jakémkoli výrobním prostředí. Pomocí
4kladkového podávání drátu navrženého pro vynikající produktivitu
a spolehlivost získáte svary o vysoké kvalitě a opakovatelnosti
nehledě na svařovací materiál.
EMP 320ic s maximálním dovoleným zatížením 350 A je ideálním
univerzálním svařovacím zdrojem pro všechny plné dráty i plněné
drátové elektrody doprůměru 1,2 mm s vysokým zatěžovatelem.
(Dodávka bez hořáku.)

50 204,- Kč (60 746 Kč s DPH)
(66 938,- Kč obvyklá cena bez DPH)

Rebel EMP 320ic

0700300991

Renegade ES 300i
Renegade ES 300i je invertorový zdroj určený pro svařování
obalenou elektrodou a metodou LiveTIG s extrémním poměrem
výkon/hmotnost. Díky jeho kompaktnímu tvaru jej snadno přenesete
na jakékoliv pracoviště. Kombinace vysokého výkonu s možností
použití dlouhých napájecích a svařovacích kabelů předurčuje tento
vynikající svařovací zdroj pro použití jak v dílně, tak venku.
Stroj má automatický senzor vstupního napětí a může pracovat s
třífázovým napětím v rozmezí od
230 V do 480 V.
(Dodávka včetně kabelů, zemnících kleští a držáku elektrod)

Renegade ES 300i

53 062,- Kč (64 205 Kč s DPH)
(70 749,- Kč obvyklá cena bez DPH)
Warrior 500i CC/CV SESTAVA
Svařovací zdroj Warrior nabízí jednoduchou ovladatelnost,
kterou svářeči preferují, a to za bezkonkurenční cenu.
Pro dlouhé svary poskytuje zdroj výstup 500 A při 60%
povoleném zatížení.
Jasné a intuitivní ovládání umožňuje každému rychlé
seznámení se zdrojem. Otočné knoflíky se snadno a rychle
nastavují i v rukavicích.
Zdroj přináší vynikající výkon a úsporu energie, jaké byste
od invertoru očekávali.
Sestava obsahuje
Warrior 500i CC/CV
chladící jednotku COOL 2
4-kolový vozík pro zdroj a plynovou lahev
Warrior Feed 304w
Propojovací kabel 1,7m w 70mm2
(Dodávka bez hořáku.)

0465350883
0465427880
0465510880
0465250881
0459836890

86 277,- Kč (104 395 Kč s DPH)
(115 036,- Kč obvyklá cena bez DPH)
Případné dotazy prosím adresujte na info@esab.cz

0445250880

