SVAŘOVACÍ
HOŘÁKY

KVALITA A
ERGONOMICKÉ
VLASTNOSTI VÝROBKŮ
MIGATRONIC NA DOSAH

MIG-A TWIST® DĚLÁ
Z KAŽDÉHO SVÁŘEČE
ODBORNÍKA...
MIG-A Twist® - pro kvalitní
profesionální práci
Hořák MIG-A Twist® je přelomovým
výrobkem z řady svařovacích hořáků
MIG společnosti Migatronic – se
zřejmými a praktickými výhodami:
snadným použitím, flexibilitou a
ergonomickými vlastnostmi; je
navržen jako ideální spojení mezi
uživatelsky přívětivými ovládacími
panely Migatronic a osobními
svařovacími schopnostmi.

ŘADA SVAŘOVACÍCH MIG/MAG
HOŘÁKŮ MIGATRONIC
MIG-A TWIST®
Více než 60 různých modelů,
s chlazením plynem nebo vodou,
od 150 do 550 A.
MIG MANAGER®
Digitální hořák s displejem
a možností nastavení
primárních svařovacích
parametrů na rukojeti hořáku.
ML 161-241
Špičkové ergonomické hořáky
s možností otočení krku o 360°.

ML 161-241 - Špičkové ergonomické hořáky
s možností otočení krku o 360°.

Maximální
funkčnost a pohodlí
Hořák MIG-A Twist® odstraňuje
nevýhody tradičního otočného krku.
Rukojeť se otáčí kolem krku – nikoli
naopak. Nedochází k opotřebení
O-kroužků ani k riziku netěsností,
přičemž je zachována neomezená
pohyblivost: plynem chlazené hořáky
lze otočit o 90° v obou směrech,
vodou chlazené o 45°. Hořák MIG-A
Twist® je rovněž vybaven kulovým
kloubovým spojem mezi hadicí a
rukojetí hořáku – a uživatelsky
přívětivou spouští s měkkým dorazem
s možností nastavení dlouhého nebo
krátkého pohybu.

Hořák MIG-A Twist® lze konfigurovat s různými
jednotkami dálkové regulace, které lze podle
potřeby snadno vyměnit bez použití nástrojů.
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PUSH/PULL
Bezproblémové podávání
svařovacího drátu v extra
dlouhých svařovacích hadicích
s chlazením plynem i vodou.
MIGAIR
Odsávané hořáky plynem nebo
vodou chlazené.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kompletní řada plynových hubic,
krků, rozdělovačů plynu,
bovdenů a svařovacích drátů.

Připojení ZA; hořák
MIG-A Twist® je vhodný
pro všechny typy
svařovacích strojů.

TIG ERGO
- PRO OPTIMÁLNÍ
TIG SVAŘOVÁNÍ

Svařování můžete přesně řídit jedním
prstem na rukojeti hořáku TIG.

TIG Ergo – Řešení pro individuální
použití
Hořák TIG Ergo byl vytvořen s
důrazem na ergonomii, snadné
použití, pohyblivost a spolehlivost.
Řada TIG Ergo obsahuje více než 50
různých modelů – od malých plynem
chlazených modelů po vodou
chlazené modely pro náročné použití
při svařování proudy více než 450 A.

Všestranné řešení TIG Adjust umožňuje
svařování v těžko přístupných místech.

Všechny modely TIG Ergo lze konfigurovat s různými jednotkami
dálkové regulace a také rukojeťmi
dvou velikostí s kulovým kloubovým
spojem a měkkým uchopením.

ŘADA TIG SVAŘOVACÍCH
HOŘÁKŮ MIGATRONIC
TIG ERGO
Více než 50 různých modelů,
s chlazením plynem: 90–180 A,
s chlazením vodou: do 460 A.

TIG Adjust pro libovolné otáčení
v rozsahu 360 stupňů
Hořák TIG Adjust je určen pro
svařovací operace vyžadující časté
změny polohy svařování. Tělo hořáku
lze otočit libovolným směrem, takže se
jedná o ideální řešení pro svařování v
těžko přístupných místech.

TIG ADJUST
Pro časté změny polohy těla
svařovacího hořáku.

Vodou či plynem chlazené hořáky TIG
Adjust mohou být vybaveny těly dvou
různých velikostí a lze je používat se
všemi jednotkami dálkové
regulace řady TIG Ergo.

TIG FLEX
Tělo svařovacího hořáku
s možností úpravy tvaru;
úhel ohnutí až 45°.
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PODÁVÁNÍ STUDENÉHO
DRÁTU TIG
S tužkovým aplikátorem nebo
pro montáž přímo na hořák;
pro použití s podavačem CWF
Multi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kompletní řada těl hořáků,
prodlužovacích kabelů,
keramických hubic a jejich
držáků, kleštin, elektrod
a dalších spotřebních dílů.

Migatronic nabízí širokou
řadu příslušenství
i speciální řešení podle
požadavků zákazníka.

Hořák TIG ERGO lze konfigurovat s různými
jednotkami dálkové regulace, které lze podle
potřeby snadno vyměnit bez použití nástrojů.
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DALŠÍ INFORMACE
NAJDETE NA NAŠEM
WEBU
Hořáky pro plazmové řezání
ZETA
Tři plynem chlazené hořáky
pro ruční nebo automatické
řezání a drážkování a pro
všechny tloušťky materiálu (v závislosti
na modelu). Jsou vhodné i pro řezání
děrovaných plechů a vedle vodítka
pro přesné řezání je k dispozici i
kružítko. Všechny modely jsou
vybaveny bezpečnostním obvodem
pro ochranu uživatele před
nežádoucím rizikem během výměny
spotřebních dílů.

Naskenujte kód, chcete-li zobrazit
kompletní řadu hořáků i zakázkových a speciálních řešení.

Držák MMA pro všechny typy
elektrod
Řada držáků MMA pokrývá všechny
typy obalených elektrod do velikosti
ø 5,0 mm.

Navštivte web migatronic.cz
a seznamte se s hořáky Migatronic.
Můžete si zde rovněž stáhnout
celý KATALOG.

WELDING VALUE
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