
Συστήματα MIG/MAG 
Compact της FRONIUS

 

 



 






       





   


     








   



  
   
     

 







 

 



Συνεργειακά Συστήματα TranSteel 2200,
TransSteel 2700 & TransSteel 3500 C
  





 


Συγκόλληση MIG/MAG (Οικονομία & Παραγω-
γικότητα) 


 









Συγκόλληση TIG (Ποιότητα και οπτική εμφάνιση) 









Συγκόλληση Ηλεκτροδίου (Ανεξαρτησία) 



 















 



Συνεργειακά παλμικά Συστήματα TransSteel
3000 C PULSE & TPS 270i C PULSE



 








TransSteel 3000 C PULSE
Συγκόλληση MIG/MAG (Παλμοί για ποιότητα
χωρίς πιτσίλισμα) 



 









Συγκόλληση TIG (Ποιότητα και οπτική εμφάνιση) 








Συγκόλληση Ηλεκτροδίου (Ανεξαρτησία) 






TPS 270i C PULSE
Συγκόλληση MIG/MAG 
(Παλμοί για ποιότητα χωρίς πιτσίλισμα) 



 


 

 

 













Συγκόλληση TIG (Ποιότητα και οπτική εμφάνιση) 








Συγκόλληση Ηλεκτροδίου (Ανεξαρτησία) 






ΑΝΤΟΧΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ
  








  

     















 




