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ESAB FR Kožená svařovací bunda                  
s prodyšnými zády 
Kožená bunda s prodyšnými zády byla ušita s cílem nabíd-
nout maximální ochranu během svařování v náročných 
podmínkách. Dodává se ve velikostech M až XXL.

Obj. číslo: velikost M       0700 010 271
Obj. číslo: velikost L        0700 010 272
Obj. číslo: velikost XL     0700 010 273
Obj. číslo: velikost XXL 0700 010 274

PowerCut™ 700
Výkonný plazmový zdroj pro dělení materiálu do 16 mm.

Dodávka obsahuje: Svařovací zdroj, svařovací hořák 7,6 m, 
sadu spotřebních dílů, vzduch/filtr regulátor, 3 m napájecí  
kabel, zemnící kabel. Balení je smontováno a připraveno  
k okamžitému použití. 

Obj. číslo: 0700 210 881

Buddy™ Tig 160 
Buddy™ Tig je jednoduchý, robustní a výkonný svařovací 
zdroj pro svařování TIG s výbavou HF startu a LiftArc™  
a obalenou elektrodou (MMA). Jednoduše přenosný – 
hmotnost  6 kg.

Dodávka obsahuje: Hořák TIG (ET 17), napájecí kabel 3 m  
se zástrčkou, zemnící kabel 3 m se svorkou, MMA kabel 3 m  
s držákem elektrody ESAB Comfort.

Obj. číslo: 0700 300 681

Novinka

další nabídka na druhé straně »
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Nabídka platí od 20.01. do 28.02.2014.                        Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Origo™ Mig C250 3-fázový
Stupňovitě regulovaný 400V svařovací zdroj pro svařování 
metodou  MIG/MAG. Lehký kompaktní zdroj, se zabudo-
vaným podavačem drátu.

Dodávka obsahuje: Svařovací hořák MXL™ 270, 3 m, zemnící  
kabel 3 m se svorkou, napájecí kabel 3m se zástrčkou a úchyt  
pro plynové láhve.

Obj. číslo: 0349 307 840

PK 1  
Temperovaný kontejner
PK 1 je lehký, přenosný kontejner  
na suché skladování elektrod.  
Lze jej snadno přenášet a má sklado-
vací teplotu přibližně 100°C.

Topný článek vede shora dolů a je izo-
lovaný.

Obj. číslo: 0000 515 064

CarryVac 2 P150 AST 
Malé, lehké, přenosné odsávací zařízení pro svařování. 
Znečištěný vzduch je filtrován a zachycován v hygienicky 
baleném filtru. Zařízení je vybaveno automatickou funkcí 
start/stop, zvyšující provozní životnost filtrů a indikatorem, 
který signalizuje nutnost filtr vyměnit. 
Připojuje se k svařovacímu hořáku nebo odsávací hadici 
(dodávka neobsahuje).

Dodávka obsahuje: Odsávací hadice 2,5 m, kabel 3 m.

Obj. číslo: 0700 003 884

Svařovací hořák  
MIG/MAG - MXL™ 340, 4 m
Ergonomický vzduchem chlazený svařovací hořák  
pro svařování metodou MIG/MAG. Je vybaven EURO  
koncovkou a může být použit se všemi dostupnými  
poloautomatickými zdroji do 340 A.

Obj. číslo: 0700 200 007

Caddy Arc 151i A31
Jednofázový MMA svařovací zdroj vybavený obvodem
PFC, který umožňuje využívat celý rozsah zdroje na po-
jistce 10 A. Použití elektordy o průměru max. 3,2 mm.

Dodávka obsahuje: 3 m MMA svařovací a zemnící kabel 
(“šroubovací” svorka), napájecí kabel 3 m se zástrčkou

Obj. číslo: 0460 445 881


