ARC-H Welding s.r.o. Rebešovická 36, 643 00 Brno

Speciální cenová akce
(akce platí do 30.6.2016)

Svařovací stroj Kempact RA – KEMPPI (Finsko)
Kempact RA je profesionální svařovací zdroj s revoluční a vysoce účelnou
konstrukcí, která je navržena pro moderní svařovací pracoviště. Tato invertorová
svářečka nabízí vysokou uživatelskou hodnotu, produktivitu, přesnost a
efektivnost.
Kempact RA je svařovací zdroj postavený na nejnovější platformě Kemppi, která
zaručuje excelentní svařovací charakteristiky při vysoké energetické efektivnosti.
Nová technologie umožňuje snížit náklady na spotřebu elektrické energie o více
jak 10% při porovnání s transformátorovými svařovacími zdroji.

Kempact RA 323A / 3,5 – svařovací zdroj, hořák, zemnící kabel
Katalogová cena:

73.882 Kč

Akční cena :

58.272 Kč

Plasmový řezací stroj Cutmaster (USA)
Nová série řezacích zdrojů Cutmaster True byla navržena s myšlenkou, že
doporučená řezná kapacita zdroje by měla být zároveň i skutečnou řeznou
kapacitou.
Plasmy zapalují pilotní oblouk bez HF a jsou schopné zajistit zkrat mezi dýzou a
řezaným materiálem. Následně okamžitě snížit proud na hodnotu, která
znemožní poškození spotřebních dílů.

Cutmaster 12+ – plasmový zdroj, hořák 4,5m, taška, rukavice, brýle
(doporučená tloušťka materiálu – 12mm)
Katalogová cena:

Akční cena :

42.363 Kč

31.772 Kč

Cutmaster 20 – plasmový zdroj, hořák 6,1m
(doporučená tloušťka materiálu - 20mm)
Katalogová cena:

Akční cena :

80.838 Kč

60.629 Kč

Kyslíkový řezací stroj BEETLE
Beetle je vysoce kvalitní motorizovaný řezací stroj. Obsluha může provádět
různá řezání - vertikální, kruhové i s úkosem.
Přesný pohonný systém zaručuje konstantní a stabilní pohyb stroje. Směr
pohybu (dopředu, dozadu, zastavení) je ovládán jedním přepínačem. Pro řez do
100mm.

BEETLE – kyslíkový řezací stroj, hořák, kolejnice 1,8m, sada trysek
Katalogová cena:

26.000 Kč

Akční cena :

19.500 Kč
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
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Svařovací stroj K 185 – FIMER (Itálie)
Stroj K 185 je navržen a vyroben dle nejnovějších invertorových technologií,
výhradně v italském výrobním závodě společnosti FIMER.
Kompaktní provedení a veškeré příslušenství jsou vhodné nejen pro občasné
použití, ale i pro profesionály. Hot start, Anti stick, Arc force

K 185 – svařovací zdroj, svařovací kabely pro MMA, popruh, kartáč,
černý přepravní kufr

Akční cena :

4.990 Kč

Svařovací stroj TT 205 Evo – FIMER (Itálie)
TT 250 EVO je DC invertorový svařovací zdroj s plynule nastavitelným
proudem, odolné konstrukce, určený do středně těžkých provozů. Svařuje
Fe, SS, CU a jejich slitiny. Panel funkcí standardně obsahuje 2/4 takt,
nastavení AC frekvence a vyvážení polarity, předfuk, startovací proud, čas
startovacího proudu, náběh, pokles, čas ukončení, dofuk, pulz, nastavení
pulzu, bodové svařování, ukládání do paměti.

TT 205 Evo – svařovací zdroj, hořák, zemnící kabel
Katalogová cena:

48.372 Kč

Akční cena :

36.279 Kč

Svařovací stroj TM 335 – FIMER (Itálie)
TM 335 je invertorový svařovací zdroj se synergetickým nastavováním
svařovacích parametrů (včetně všech svařovacích programů). Je vhodný pro
svařování konstrukčních legovaných a nelegovaných ocelí, hliníku a pájení.
Nastavování všech svařovacích parametrů je jedním knoflíkem včetně
ukládání parametrů do paměti.
Svařovací procesy – MIG/MAG, Pulz MIG/MAG, Brazing, Dual pulz, DSF
Dual short, MMA, Lift TIG DC
Ovládání v českém jazyce.

TT 205 Evo – svařovací zdroj, hořák, zemnící kabel
Katalogová cena:

133.267 Kč

Akční cena :

99.950 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
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