
       

      
      
     
      
      
     
       
      
       
         
       
      
    

Nowe elektrody do cięcia plazmowego umożliwiają właścicielom
systemów Hypertherm HySpeed dwukrotne zwiększenie trwałości

elementów zamiennych uchwytów plazmowych

     
       
        
      
       
      
       
     
         
      
   

       
      
      
      
        
      
     
       
       


   
      
      
     
       
      
     
    
        
   

      
   

  
 
  
 



