
       

        
      
        
       
      
    

     
      
         
          
         
     
       
         
         
        
        
 

      
      
      
     
      
       

Cięcie plazmowe nie musi być głośne:
technologia Silent Cut firmy Kjellberg Finsterwalde

      
       
      
        
  

       
        
     

       
      
     
      
        
       
       

  

      
        
        
      
       
     
    

     
   
    


Marek Dragan
Prostokąt



       

       
     
     

     
       
       
     
        
     
      
 

      
      
     
        
       
          
    

        
      
         

Napawanie plazmowe z optymalną wydajnością
Nowy uchwyt do napawania proszkiem

  
  
   
    


   
    

      

        
     
      
      
       
       
         
     
        
     
      
       
      
        
    
  

  

      
       
     
      
      
       
       
  




