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Nowe urządzenia firmy Fronius

Nowy korpus uchwytu spawalniczego Fronius:
smukła dysza zwiększa dostępność

        
     

      

  
  

 

       
         
         
       
      
        
 

   

       
     
       
     
     
    
      
      
      
      
      

      
       

    



       

   
        
     
     
       
       
         
      
      
      
      
     
      
      
      
       
     

       
       
      
      
      
      
     
       
       
        
        
       
        
     
     

      


     
          
     
      
     
    
      
      
      
     
       
      
      
      
      
     
         
      
        

Proces LaserHybrid łączy zalety spawania laserowego
i spawania metodą MIG/MAG.
Wysoka prędkość, doskonała jakość

        
       
     

     

      
       
    
       
         
      
        
      
     
       
       

       
      



       

       
      
    
       
      
        
      
      
      
 

     
     

      

    
       
     

 

  

      
      
        
      
       
        
        
        
      
       
       
       
       
        
     

      
        
        
          
      
        
      
        
      

    
   

      
      
    
         
    
      
      
     
      
        
      
       
     
   

     
       
      
       
      
     
     
     
      
        
       
  

Nowa seria urządzeń TIG
     

       
       
       
        
      
      
        
       
          
     
     



       

        
     

     

      
       
        
      
     
       
       
       
      
     
    

     
      

      
   

      
       

       
         

  

   

     
      
        
     
       
       
        
         
     
      
      
       
     
    
   

    

      
      
       

        
        
        
     
       
      
       
       
        
     

    
   

 
          


