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WARRIOR™ TECH 9-13
SVAŘOVACÍ KUKLA
Rozsah kukly DIN 9-13 je nastavován vnějším
ovládacím prvkem.
Váha jen 520 g.
Žlutá

2 256,- Kč

0700 000 401

Černá 0700 000 400

(běžná cena 3 058,-)

Cutmaster© 40
Při 1 fázovém napětí 230 V model
Cutmaster 40 dodává proud 40A, což zajišťuje
doporučenou tloušťku řezu 12 mm, pro nízkolegované
a nerezavějící oceli a 20 mm pro hliník. Patentovaný
ergonomický hořák SL60 umožňuje pálit tažením po
plechu.
Dodává se s transportní taškou, zemnícím kabelem
a zemnící svorkou, hořákem SL60 6,1 m a sadou
spotřebních dílů.
Obj. č.

0559 142 460

37 890,- Kč

(běžná cena 51 356,-)

caddy® mig c160i
160A 1-f 230V kompaktní invertor pro svařování MIG
/ MAG. Max. velikost cívky 200 mm. Jednoduché
nastavení svařovacích parametrů pomáhá
nevyškoleným svařečům. Vhodný pro tloušťky materiálu
0,5 až 4,0 mm. Dodávka obsahuje kompletní svařovací
zdroj včetně hořáku a kabelů a cívky drátu. Rozbalíte a
můžete svařovat.

Obj.č.

0349 310 850

17 736,- Kč

(běžná cena 24 039,-)

CADDY® ARC 201i - A33 panel

G-250 Redukční ventil
Argon/CO2

170A 1-f 230V kompaktní invertor pro svařování MMA
a TIG do 220A s LiveTig startem. Digitální displej
umožňuje přesné nastavení svařovacích parametrů,
kompaktní design s váhou pouhých 8,3 kg zajišťuje
přenosnost i do obtížně dostupných míst.

Redukční ventil pro svařování v argonu a směsném
plynu. Zaručuje stabilní regulovaný průtok plynu v
rozmezí 0-40 l / min.
Obj.č.

0700 018 672

1 125,- Kč

Kompletní dodávka, zdroj s kabely, připravený pro
svařování.

(běžná cena 1525,-)

Obj.č.

28 261,- Kč

0460 445 884

(běžná cena 38 305,-)
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ECO tech svetsspraY 300 ml.
Vysoce účinný sprej proti rozstřiku, který je bezpečný
pro svařeče i životní prostředí. Jako hnací plyn je použit
stlačený vzduch, proto je zcela nehořlavý. Eco Tech
je vyroben na bázi vody a neobsahuje látky narušující
nátěry, vody a neobsahuje látky narušující nátěry,
galvanizaci nebo jiné povrchové úpravy.
Obj.č.

0700 013 007

62,- Kč

(běžná cena 84,-)
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Buddy™ Tig 160
Malý robustní 1-f 230A TIG svařovací zdroj s výkonem
160A a HF i LiftArc ™ starty. Excelentní také pro
svařování obalenou elektrodou. Díky váze je svařovací
zdroj dokonale přenosný.
Kompletní dodávka, včetně kabelů a TIG hořáku ET17
délky 4m.
Obj.č.

0700 300 681

12 855,- Kč

(běžná cena 17 424,-)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

