SVETSMASKINSERVICE AB
Din kompletta svetspartner
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Alla priser gäller t o m 2014-05-31
Warrior Tech 9-13 Automatiskt avbländande svetshjälm i gult
eller svart för MIG/MAG- och MMA-svetsning. Warrior Tech 9-13
är en automatiskt avbländande svetshjälm för MIG/MAG-, MMA
och TIG-svetsning (>20 Amp). med steglöst inställbar mörkhetsgrad från DIN 9-13. Den utvändigt placerade inställningsratten
gör det enkelt för svetsaren att justera mörkhetsgraden. På kassetten kan känslighet och fördröjningen justeras enligt önskemål. Vikt 520g. Art. nr svart: ES0700000400, Gul ES0700000401
E-BUTIKSPRIS
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695:-

Svetshjälm Warrior Tech 9–13

Ord. butikspris 1.120:-

E-BUTIKSPRIS EVO 170

Pris exkl. moms

En MinarcMig Evo-maskin har enorm MIG/MAG-svets
kapacitet och kvalitet i sitt bärbara och kompakta format.
Välj en 170 A- eller 200 A-modell – båda har en svetseffekt
vid 35 % intermittens med 240 V, 1-fas 16 A-säkrad. Med
MinarcMig Evo får du perfekta resultat oavsett var svetsjobbet måste utföras.
• Exakt svetskvalitet och bågtändning
• 170 A/200 A MIG-/MAG-svetsström från strömkälla
med 16 A säkring
• Välj antingen automatisk eller manuell modell
• Kan användas med Fe-, Fe FCW-, Ss-, Al-, CuSi-tillsats
material, 1 kg och 5 kg bobiner
• Välj bara plåttjocklek och svetsform med 200 A-modellen
• Stor grafisk display där användaren får vägledning
• Konstruerad för användning med långa elkablar på
över 100 m
• En 3-meters pistol, kabelsats och bärrem ingår
• Kan anslutas till elnätet eller ett elverk
• Kemppi 2+ garanti för delar och arbete

Ord. butikspris 8.990:-

7.462:-
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MinarcMig Evo 170 och 200

E-BUTIKSPRIS EVO 200

Pris exkl. moms
Ord. butikspris 11.990:-

9.952:-

Vi är glada att presentera vår nya leverantör av hanteringsutrustning PIPE equipment. PIPE tillhandahåller bland annat rotgasverktyg, rörtvingar, rörstöd och övrigt för rörindustrin.
Välkomna så berättar vi mer!
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Alla priser exkl. moms.
Göteborg: Aröds Industriväg 16, Hisings Backa, Tel: 031-52 44 66
Uddevalla: Skruvvägen 6 A, Uddevalla, Tel: 0522-67 80 30

Välkommen in till Sveriges mest välsorterade svetsbutik
Försäljning, service och uthyrning av all slags svetsutrustning Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel och slutförsäljning.

