Urządzenia do spawania i cięcia
Kategoria
Urządzenia do spawania metodą TIG (GTAW)

Urządzenia do spawania metodą MMA (SMAW)

Urządzenia do spawania metodą MIG / MAG
(GMAW)

Urządzenia do cięcia plazmą powietrzną

Materiały spawalnicze
Kategoria
Elektrody otulone
Druty rdzeniowe

Druty pełne

Pręty do spawania metodą TIG
Topniki

Akcesoria i części zamienne
Kategoria
Chemia spawalnicza
Kable i połączenia
Narzędzia
Kurtyny spawalnicze
Odzież ochronna
Suszarki
Uchwyty

Uwagi
Metodę TIG zastosować można niemal do wszystkich
metali. Pozwala ona uzyskać wysokiej jakości, jednorodne
złącze.
Spawanie elektrodami otulonymi (MMA)
wykorzystywane jest wszędzie tam, gdzie ma znaczenie
elastyczność i uniwersalność urządzenia. W praktyce
metodę tę stosuje się bardzo szeroko w przemyśle, m.in.
do spawania konstrukcji stalowych.
Cechą charakterystyczną metody MIG / MAG (GMAW)
jest uniwersalność oraz duża wydajność. Najczęściej
wykorzystuje się ją do spawania stopów aluminium, a
także cienkich i średnich elementów stalowych.
Oferowane przez nas urządzenia o natężeniu prądu od 20
A do 1000 A nadają się do cięcia wszelkich materiałów
przewodzących prąd elektryczny, których grubość zawiera
się w przedziale 0,5 mm - 160 mm.

Uwagi
Oferujemy pełną gamę elektrod otulonych do różnych
rodzajów stali.
W swoim asortymencie posiadamy druty rdzeniowe
metaliczne, zasadowe oraz rutylowe.
Oferowane przez nas druty pełne doskonale nadają się do
spawania zarówno stali niestopowych i niskostopowych,
jak i stali o wysokiej wytrzymałości, a także do spawania
aluminium i jego stopów oraz do napawania
utwardzającego.
W naszym asortymencie znajdują się pręty o różnych
średnicach i długościach, przeznaczone do różnych
rodzajów stali.
Nasza oferta obejmuje topniki kwaśne, zasadowe i
neutralne, zarówno topione, jak i ceramiczne.

Uwagi
M.in. pasty spawalnicze i środki antyodpryskowe.
Wysoka jakość oferowanych kabli i połączeń zapewnia
trwałość, dobre właściwości izolacyjne oraz doskonałą
przewodność elektryczną.
M.in. młotki spawalnicze i reduktory gazowe.
Kurtyny dostępne są w różnych wymiarach i kolorach.
M.in. okulary, przyłbice, kurtki, spodnie oraz rękawice.
Oferujemy różne modele suszarek do elektrod i topnika.
W ofercie posiadamy szeroką gamę uchwytów
przeznaczonych do różnych metod spawania oraz do
cięcia plazmowego.

