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Sada Transpocket pro ruční
elektrodové svařování

/ Ideální nabídka pro domácího kutila, který se chce stát profesionálem. Základní svářecí výbava, s níž se stane profesionálem
každý. A nejen to: součástí je totiž i svářečský kurz společnosti Fronius! Společnost Fronius nabízí balíček svářečského
vybavení s vysokou hodnotou za jedinečnou cenu od 19.980 CZK (namísto ceny 27.330 CZK jen za balíček vybavení bez
svářečského kurzu). Na co ještě čekat? Od nynějška budete svařovat jako profesionál!

Obsah této jedinečné nabídky:
/ sada pro ruční elektrodové svařování TransPocket 1500
/ tříletá záruka
/ jeden pár svářečských rukavic (velikost 11)
/ čtyřdílná sada s magnetem pro svařování (MultiMagnet 360 Switch)
/ půldenní svářečský kurz

ket +
Tr anspoc
a
d
a
S
i!
ic
p oz
Nyní k dis ví pro svařování
st
n
e
š
u
l
přís
(bez DPH)
CZK
0
11
19.98
prosince 20
Platnost akce

/ Malé, ale spolehlivé při práci: zařízení TransPocket 1500.

do 15.

/ Malé, lehké a mobilní
/ neustále stabilní svařovací oblouk
/ možnost použití s elektrocentrálou

Transpocket 1500
/ Plně digitálně řízený ruční elektrodový svařovací
přístroj zajišťuje setrvale stabilní oblouk, a to i u
dlouhých síťových přívodů o délce až 100 m nebo v
případě kolísavého napětí. Zařízení TransPocket
1500 spolehlivě svařuje s veškerými typy elektrod až
do průměru 4 mm – i s celulózovými elektrodami
svařuje bez rizika.
Součástí tohoto balíčku s vybavením je také ochranný
štít a odpovídající svářečské rukavice jako vhodná
ochrana svářeče.

Dobrý začátek
/ Součástí této jedinečné nabídky je i půldenní
svářečský kurz společnosti Fronius, který přináší
cenné tipy a triky. Odborné diskuse mezi profesionály
a předávané praktické zkušenosti prohlubují knowhow v oblasti svařovací techniky.
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MÁME TŘI DIVIZE A JEDNU SPOLEČNOU VÁŠEŇ: POSOUVAT HRANICE MOŽNÉHO.
/ Ať už se jedná o svařovací techniku, fotovoltaiku nebo techniku nabíjení akumulátorů − náš požadavek je jasně definován: Být inovační jedničkou.
Se zhruba 3 000 zaměstnanci na celém světě posouváme hranice možného. Důkazem je více než 850 aktivních patentů. Zatímco ostatní se vyvíjejí
krok za krokem, my děláme vývojové skoky. Již od začátku. Základem naší firemní strategie je zodpovědné využití našich zdrojů.
Další informace ke každému výrobku Fronius a o našich prodejních partnerech a reprezentantech po celém světě naleznete na adrese www.fronius.com
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Text a obrázky odpovídají technickému stavu při vydání tiskem. Změny vyhrazeny.
Všechny údaje jsou i přes pečlivé zpracování bez záruky – záruka vyloučena. Autorské právo © 2011 Fronius™. Všechna práva vyhrazena.

Dokonalé výsledky svařování
/ Dobrou podporu při svařování s přesným úhlem
90°, případně 45°, poskytuje čtyřdílná sada magnetů
pro svařování.

Fronius Česká republika s.r.o.
Dolnoměcholupská 1535/14
102 00 Praha 10
Česká republika
Telefon +420 272 111 011
Fax +420 272 738 145
praha@fronius.com
www.fronius.cz

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefon +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

CS v02 Sep 2014 aw19

Váš prodejce:

