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Pasikvieskite mūsų demo autobusą į svečius.
Demo autobusas pilnai aprūpintas suvirinimo įranga ir medžiagomis.
Mes su malonumu atvyksime pas Jus ir pademonstruosime jų 
galimybes vietoje. 
Demostracijos metu Jūs galėsite patys patikrinti, pajausti ir pabandyti 
skirtingus suvirinimo procesus ir medžiagas. 
Autobuse yra galingas arsenalas suvirinimo įrangos ir medžiagų,
kurias mielai pademonstruosime Jums.

Tai – bendroji automatinė filtravimo sistema. Ji sukurta, siekiant suma-
žinti foninę dirbtuvėse susidarančių suvirinimo dūmų koncentraciją ir 
ją kontroliuoti. 
Ši sistema užtikrina, kad suvirinimo dūmų kiekis neviršytų įstatymų leidžia-
mos ribos. 
Diluter sistema idealiai tinka, kai suvirinimo dūmų negalima pašalinti 
ten, kur jie susidaro, ir kai nėra galimybės naudoti dūmų surinkiklių, 
pavyzdžiui, gaminant didelius metalinius daiktus, atliekant įvairiausius 
suvirinimo darbus skirtingose vietose arba tiesiant sudėtingus dūmų 
surinkimo kanalus. 

DILUTER bendroji suvirinimo 
dūmų filtravimo sistema 

Išbandyk naujausią 
profesionalią suvirinimo įrangą – 
pasikviesk į svečius DEMO autobusą!

Žiūrėkite kitus pasiūlymus p. 6

Diluter sistema priverčia vidinį orą cirkuliuoti sis-
temoje. Centrinė filtravimo sistema pašalina už-
terštą orą, o filtru išvalytą orą per išėjimo angas 
išleidžia atgal į dirbtuves. 
Cirkuliuojant orui, reikia mažiau jo tiekti iš išo-
rės. Brangių įrenginių pašildytas arba atvėsintas 
oras lieka dirbtuvėse. Taip sumažinamos išlai-
dos, be to, atliekami darbai mažiau kenkia išo-
rinei aplinkai. 
Diluter sistema paprastai sumontuojama, nes jai 
nereikalingi kanalai. Tai taip pat sumažina išlai-
das darbo jėgai samdyti. 
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Vielos padavimo įrenginys PF26 Vielos padavimo įrenginys PF22 
K14110-1&le
Smūgiams atsparus PF22 apjungia tvirtą konstrukciją ir puikias ekploatacines savybes. Idealiai tinka 
naudoti lauke itin sunkiomis sąlygomis kaip lauko statybiniai darbai, laivų statyba, vamzdynų tiesimas ir 
daugelis kitų. Sinerginės programos.Atsparus ugniai iš polikarbionato pagamintas lagaminas yra lengvas 
ir kompaktiško dizaino, tai leidžia įrenginį nusinešti į sunkiai pasiekiamas suvirinimo darbų vietas. Naujas 
keturių varančių ratukų vielos prastūmimo mechanizmas yra lengvai prieinamas ir suteikia patikimą 
bei efektyvų įvairių rūšių vielos tiekimą ypač aliumino vielos. Suvirinimo procesai: MIG/MAG, miltelinės 
vielos, MMA, Lift TIG (DC), elektrolankinis drožimas. Vielos: plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis. Vielos 
diametras Ø: 0,8-2,4mm.
Vielos ritė: maks. 300mm (18kg). Masė 14,8kg
Tinka suvirinimo srovės šaltinių modeliams 
Speedtec 405 S/SP - 505 S/SP
3 - jų metų garantija!

K14138-1&le
Smūgiams atsparus PF26 apjungia tvirtą konstrukciją ir puikias ekploatacines savybes. 
Idealiai tinka naudoti lauke itin sunkiomis sąlygomis kaip lauko statybiniai darbai, 
laivų statyba, vamzdynų tiesimas ir daugelis kitų. Įrenginys turi 9 atminties lustus 
nuosavų suvirinimo programų išsaugojimui. Patogus funkcionalumas dėka didelio 
ekrano. Nuotolinio valdymo funkcija nuo degiklio. Atsparus ugniai iš polikarbionato 
pagamintas lagaminas yra lengvas ir kompaktiško dizaino, tai leidžia įrenginį nusinešti 
į sunkiai pasiekiamas suvirinimo darbų vietas. Naujas keturių varančių ratukų vielos 
prastūmimo mechanizmas yra lengvai prieinamas ir suteikia patikimą bei efektyvų 
įvairių rūšių vielos tiekimą, ypač aliumino vielos. Suvirinimo procesai: MIG/MAG, 
miltelinės vielos, MMA, Lift TIG (DC), elektrolankinis drožimas.
Vielos: plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis
Vielos diametras Ø: 0,8-2,4mm. Vielos ritė: maks. 300mm (18kg). Masė 15,2 kg.
Tinka suvirinimo srovės šaltinių modeliams Speedtec 405 S/SP - 505 S/SP
3 - jų metų garantija!

Multifunkcinis suvirinimo 
pusautomatis Speedtec 405S
Galingas industrinis suvirinimo srovės šaltinis aukštos kokybės MIG ir MMA suvirinimui. 
Suvirinimo procesai: MIG/MAG, FCAW (miltelinė viela), MMA (glaistytas elektrodas) ir Lift TIG. 
Maitinismas 400V/3f/50-60Hz. Suvirinimo srovės diapazonas 20-400A. 
Darbo ciklas 400A/80%. Išmatavimai 476x305x600mm. Masė 50kg.
Vielos: plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis. Vielos diametras : 0,8-1,6mm 
(miltelinė viela 1,0-1,6mm). Vielos ritė: maks. 300mm (18kg). Sinerginės suvirinimo programos.
Suvirinimo srovės šaltinis Speedtec 405S (K14117-1&LE) gali būti kompelktuojamas 
su įvairiais PF serijos vielos padavimo įrenginiais, pavyzdžiui PF42 (K14107-1&LE). 
Taip pat suvirinimo pusautomatis gali būti komplektuojamas su degiklio aušinimo 
įrenginiu Coolarc 46 (K14105-1&LE), važiuokle (K14096-1&LE), įvairių ilgių 
sujungimo kabeliais, pavyzdžiui 3m (K10349-PGW-3&LE).
Suvirinimo įrenginiui suteikiama 3 metų garantija!

Impulsinis multifunkcis suvirinimo 
pusautomatis Speedtec 405SP
Galingas industrinis suvirnimo srovės šaltinis
aukštos kokybės MIG ir MMA suvirinimui.
Suvirinimo procesai:
MIG/MAG,Pulse MIG, FCAW (miltelinė viela), MMA (glaistytas elektrodas) ir Lift TIG.
Maitinimas 400V/3f/50-60Hz. Suvirinimo srovės diapazonas 20-400A.
Darbo ciklas 400A/80%. Išmatavimai 476x305x600mm.
Masė 50 kg.
Vielos: plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis. Vielos diametrai Ų: 0,8-1,6mm
(miltelinė viela 1,0-1,6mm). Vielos ritė: maks. 300mm (18 kg).
Sinerginės suvirinimo programos (tame tarpe ir pulsinio suvirinimo programos)
Suvirinimo srovės šaltinis 405SP (K14117-2&LE), gali būti komplektuojamas 
su įvairiais vielos padavimo įrenginiais, pavyzdžiui PF46 (K14109-1&LE).
Taip pat suvirinimo įrenginį galima komplektuoti 
su degiklio aušintuvu Coolarc 46 (K14105-1),
važiuokle (K14096-1), įvairių ilgių vandeniu aušinamais sujungimo
kabeliais, pavyzdžiui 
3 m (K10349-PGW-3).

NAUJIENA NAUJIENA

Priedai Kodas užsakymui
Ištisinės vielos ratukų komplektas 0,8-1,0mm KP14150-V08/10
Ištisinės vielos ratukų komplektas 1,0-1,2mm KP14150-V10/12
Aliuminio vielos ratukų komplektas 1,0-1,2mm KP14150-U10/12A
Miltelinės vielos ratukų komplektas KP14150-V10/12R
Miltelinės vielos ratukų komplektas KP14150-V12/16R 

Priedai Kodas užsakymui
Ištisinės vielos ratukų komplektas 0,8-1,0mm KP14150-V08/10
Ištisinės vielos ratukų komplektas 1,0-1,2mm KP14150-V10/12
Aliuminio vielos ratukų komplektas 1,0-1,2mm KP14150-U10/12A
Miltelinės vielos ratukų komplektas KP14150-V10/12R
Miltelinės vielos ratukų komplektas KP14150-V12/16R 

1998,35 €
2418 €

Kaina su PVM
1586,78 €

1920 €
Kaina su PVM

2900 €
Klauskite asmeninio 

pasiūlymo.

Komplekto kaina be PVM nuo

3640 €
Klauskite asmeninio 

pasiūlymo.

Komplekto kaina be PVM nuo
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K14146-1&le. Naujos kartos profesionalus invertorinis suvirinimo aparatas aukštos kokybės MIG ir MMA suvirinimui.  
Suvirinimo procesai: MIG/MAG, FCAW (savisaugė viela), MMA (elektrodai) ir Lift TIG. Aparatas sukomplektuotas  su 
Power Factor Correction (PFC) funkcija, kuri palaiko aukštą išvesties suvirinimo srovę naudojant vienfazį  230 V. mai-
tinimą. PFC suteikia daug privalumų - esant tai pačiai įvesties srovei, gaunama iki 30% didesnė išvesties srovė. Tai 
leidžia naudoti ilgus iki 50 m. maitinimo laidus, taip sumažinant energijos sąnaudas ir kaštus. Be to,  PFC sumažina 
energijos nuostolius maitinimo laiduose iki 50%. Aparate yra integruotas skaitmeninis ekranas ir sinerginės suvirin-
imo programos.  Maitinimas 1 f 50-60 Hz. Suvirinimo srovė 20 - 200 A. Darbinis ciklas 200A/25%. Vielos diametras: 
- vientisa viela 0,6 - 1,0 mm. - miltelinė 0,9 - 1,1 mm. Masė 42 kg. Dujų butelių maksimalus diametras 195 mm.

Multifunkcinis suvirinimo 
pusautomatis Speedtec 215C

900,83 €
1264,46 €

1090.00 €
Ypatinga kaina su PVM

Priedai Kaina be PVM
MIG degiklis 002.0604&BNZ 62,81 €
Suvirinimo kabelių rinkinys KIT-200A-25-3M&LE 50,49 €
TIG degiklis 706.1037&BNZ 123,97 €
Padavimo ratukų komplektas 0,6-0,8mm KP14016-0.8&LE 28,59 €
Padavimo ratukų komplektas 0,8-1,0mm KP14016-1.0&LE 29,34 €
Padavimo ratukų komplektas 0,9-1,1mm KP14016-1.1R&LE 29,34 €

Priedai Kaina be PVM
MIG degiklis 002.0604&BNZ 62,81 €
Suvirinimo kabelių rinkinys KIT-200A-25-3M&LE 50,49 €
TIG degiklis 706.1037&BNZ 123,97 €
Padavimo ratukų komplektas 0,6-0,8mm KP14016-0.8&LE 28,59 €
Padavimo ratukų komplektas 0,8-1,0mm KP14016-1.0&LE 29,34 €
Padavimo ratukų komplektas 0,9-1,1mm KP14016-1.1R&LE 29,58 €

1590 €
2272,73 €

1923,90 €
Ypatinga kaina su PVM

Suvirinimo pusautomatis Powertec 255C
k14055-1&le
Profesionaliam naudojimui skirtas suvirinimo (MIG/MAG) pusautomatis. Tai galin-
gas suvirinimo aparatas, kuriuo galima virinti tiek plonus lakštus, tiek ir nedideles 
statybines konstrukcijas.
Maitinimo įtampa 400 V, trifazis, 50–60 Hz.
Suvirinimo srovė 25–250 A. Darbo ciklas 35 %, virinant 250 A srove.
Vielos skersmuo 0,6–1,2 mm.
Komplekte yra transportavimo vežimėlis, 4 m maitinimo kabelis, 
įžeminimo kabelis su gnybtu, 1,0–1,2 mm vielos tiekimo ratukai. 
Matmenys: 765 x 427 x 850 mm.
3 metų garantija!

Preidai Kaina be PVM
Degikliai   
4m 014.0335&BNZ 128,92 €
5m 014.0336&BNZ 137,19 €
4m 767.D691.1&BNZ 124 €
Adapteris suvirinimo vielai Tipas-F maks.15 kg G06937&BNZ 8,43 €
Dujų slėgio reguliatoriai:   
Reduktorius argonui AGA/Mix (714209N) 514.D038&BNZ 42,90 €
Reduktorius CO2 AGA (714208N) 514.D039&BNZ 42,90 €
Reduktorius CK M70, Ar/CO2 Messer/GOST (714207N) 514.D051&BNZ 42,90 €
Padavimo ratukų komplektas 0,6-0,8mm ištisinei vielai KP10344-0.8&LE 52,31 €
Padavimo ratukų komplektas 1,0-1,2mm ištisinei vielai KP10344-1.2&LE 52,31 €

Priedai Kaina be PVM
Adapteris suvirinimo vielai G06937&BNZ 8,43 €
MIG degiklis aušinamas oru 4 m 012.0252&BNZ 109,09 €
MIG degiklis aušinamas oru 5 m 012.0253&BNZ 120,66 €
Dujų slėgio reguliatoriai:
Reduktorius argonui AGA/Mix (714209N) 514.D038&BNZ 42,90 €
Reduktorius CO2 AGA (714208N) 514.D039&BNZ 42,90 €
Reduktorius CK M70, Ar/CO2 Messer/GOST (714207N) 514.D051&BNZ 42,90 €
Padavimo ratukų komplektas 0.6-0.8mm ištisinei vielai KP14016-0.8&LE 28,59 €

1181,82 €
1430 €

Kaina su PVM

1305.78 €
1579.99 €

Kaina su PVM

NAUJIENA

Multifunkcinis suvirinimo pusautomatis Speedtec 200C
k14099-1&le
Naujos kartos profesionalus invertorinis suvirinimo aparatas aukštos kokybės MIG ir MMA suvirinimui. 
Suvirinimo procesai: MIG/MAG, FCAW (savisaugė viela), MMA (elektrodai) ir Lift TIG. Aparatas sukomplektuotas 
su Power Factor Correction (PFC) funkcija, kuri palaiko aukštą išvesties suvirinimo srovę naudojant vienfazį 
230 V. maitinimą. PFC suteikia daug privalumų - esant tai pačiai įvesties srovei, gaunama iki 30% didesnė 
išvesties srovė. Tai leidžia naudoti ilgus iki 50 m. maitinimo laidus, taip sumažinant energijos sąnaudas ir kaštus. 
Be to, PFC sumažina energijos nuostolius maitinimo laiduose iki 50%.
Aparate yra integruotas skaitmeninis ekranas ir sinerginės suvirinimo programos. 
Maitinimas 1 f 50-60 Hz. Suvirinimo srovė 20 - 200 A.
Darbinis ciklas 200A/25%. Vielos padavimo greitis 1-15 m/min.
Vielos diametras:
- vientisa viela 0,6 - 1,0 mm.
- miltelinė 0,9 - 1,1 mm.
Masė 17,2 kg.

Suvirinimo pusautomatis Powertec 355C Pro
k14058-1&le
Profesionalus sinergetinis MIG/MAG suvirinimo pusautomatis. Skaitmeninis 
voltmetras ir ampermetras, sinergetinės suvirinimo programos, puikios 
suvirinimo lanko savybės suvirinant su dujų mišiniu ir CO2. Vielos padavimo 
sistema su keturiais ratukais ir galingu varikliu. Maitinimo įtampa 400 3f/50-60Hz
Srovės reguliavimo ribos 30-350A Darbo ciklas 350A/31,5V/40%
Vielos diametras 0,6 - 1,6 mm. Transportavimo vežimėlis,
4 m maitinimo kabelis
Darbinis gnybtas ir kabelių rinkinys.
Matmenys 890x565x1060mm.
Papildomas pasirinkimas:
Adapteris vielai 2158341&LE
degiklis 767.d691.1&BNZ
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1290 €
1809,92 €

1560,90 €
Ypatinga kaina su PVM

2090 €
2884,30 €

2528,90 €
Ypatinga kaina su PVM

749 €
1066,11 €

906,29 €
Ypatinga kaina su PVM

-30
Priedai Kaina be PVM
Suvirinimo kabelių komplektas 3 m KIT-200A-25-3M&LE 50,49 €
Suvirinimo kabelių komplektas 5 m KIT-200A-35-5M&LE 83,47 €
TIG degiklis 706.1037&BNZ 123,97 €

Priedai Kaina be PVM
Suvirinimo kabelių komplektas 3m 16mm² 140A KIT-140A-16-3M&LE 40,58 €
Suvirinimo kabelių komplektas 5m 25mm² 140A KIT-140A-25-5M&LE 56,45 €
TIG degiklis 706.5057&BNZ 119,01 €

Priedai Kaina be PVM
Suvirinimo kabelių komplektas 3m 16mm² 140A KIT-140A-16-3M&LE 40,58 €
Suvirinimo kabelių komplektas 5m 25mm² 140A KIT-140A-25-5M&LE 56,45 €
TIG degiklis 706.5057&BNZ 119,01 €

Lisavarustus Kaina be PVM
Oro filtras LAF-1250 (plazminio pjovimo aparatams) W88X1456A 71,57 €
Apskritimų pjovimo komplektas LC degikliams W0300699A 88,43 €
Vežiuoklė su 4 ratukais K2694-1 446,28 €

Priedai Kaina be PVM
Suvirinimo kabelių komplektas 5m 50mm² 300A KIT-300A-50-5M&LE 114,88 €
Distancinio valdymo įtaisas 10 m K10095-US-10M&OTHER 224,99 €

Priedai Kaina be PVM
Suvirinimo kabelių komplektas 5m 50mm² 300A KIT-300A-50-5M&LE 114,88 €
Distancinio valdymo įtaisas 10 m K10095-US-10M&OTHER 224,99 €

1504,13 €
1820 €

Kaina su PVM

446,28 €
540 €

Kaina su PVM

354.54 €
428,99 €
Kaina su PVM

586.78 €
710 €

Kaina su PVM

Suvirinimo aparatas 
INVERTEC 160SX, 115-230V/1f

K12050-1&LE. Suvirinimo inverteris INVERTEC 160SX, 115-230V/1f Profesionalus, naujos kartos suvi-
rinimo aparatas. Maitinimas 115-230V (+15%-10%) - 1f. Power Factor Correction (PFC) sistema, kuri 
užtikrina aukštos galios suvirinimo srovę vienfazėje grandinėje suteikia daug privalumų: naudojant 
tą pačią įėjimo srovę, galima pakelti galingumą iki 30 %. Tai leidžia naudoti ilgą, iki 50 metrų prail-
ginimo kabelį. Be to, PFC sistema iki 50 % sumažina energijos nuostolius įėjimo kabeliuose. Atitinka 
naujausią standartą EN 61000-3-12. 30 % didesnė srovė prie tos pačios įėjimo srovės leidžia suvirinti 
iki 4,0 mm elektrodais su 16A srove. Turi Hot Start ir Anti Stick funkcijas. Suvirinimo režimai MMA 
ir Lift Tig. Maitinimo srovė 115-230V (+15%-10%) - 1f. Elektrodų skersmuo 1,5 - 4,0mm. Suvirinimo 
srovė 10-160A. Darbinis ciklas 160A@ 30%  ir 100A@100%. Matmenys 244x148x365mm. 
Masė 9,0kg. Komplekte 3 m maitinimo kabelis.   
3 metų garantija!

Suvirinimo pusautomatis HANDY MIG
k14000-1&le
Kompaktiškas pusautomatis suvirinimo aparatas. 
Maitinimas - 230V/1f/50-60Hz, suvirinimo srovė 45-80 A, darbo ciklas 70A/17,5V/20%.
Suvirinimo tipas MIG/MAG ir FCAW (savisaugė viela, be apsauginių dujų). 
Lygus suvirinimo vielos padavimo greičio reguliavimas ir 4 -pakopų srovės 
reguliavimas. Komplektuojamas su MIG degikliu, 
vielos padavimo ratukais, 0,5kg 
savisaugės vielos rite, 
virinimo priedais. 
3 metų garantija!

Suvirinimo aparatas INVERTEC V270S
k12022-3&le. Profesionaliam naudojimui skirtas suvirinimo elektrodais aparatas. 
Turi „Hot Start“ funkciją ir lanko stiprumo reguliavimo funkciją. Galimi suvirinimo 
procesai – naudojant elektrodus (MMA) ir suvirinimas, lanką uždegant keliant 
elektrodą (Lift TIG). Turi įrengtą skaitmeninį matuoklį. Nuotolinio valdymo 
funkcija. Įtampa 400 V, trifazis. Suvirinimo srovė 5–270 A.
Darbo ciklas 35 %, virinant 270 A. Elektrodo skersmuo 1,6–5,0 mm. 
Masė 13,5 kg. Komplekte yra 2 m kabelis ir nešiojamasis dirželis. 
Be įžeminimo ir suvirinimo kabelių.

Suvirinimo aparatas INVERTEC 150S
k12034-1&le. Profesionalus suvirinimo elektrodais aparatas. 
Puikios suvirinimo lanko savybės. Suvirinimo procesai MMA ir LIFT TIG. Darbinis 
ciklas 140A@30%. Elektrodų diametras 1,6-4,0 mm. 
Privalumai: Automatinis elektrodo nudeginimas. Neprilipimo funkcija.
Gali būti naudojamas su generatoriumi. Komplektacija be suvirinimo 
kabelių. Galimi priedai KIT-140A-16-3M&LE (3m) ir 
KIT-140A-25-5M&LE (5m). TIG degiklis - 706.5057&BNZ

Suvirinimo aparatas INVERTEC 270SX
k12040-1&le. Naujos kartos profesionalus suvirinimo elektrodais įtaisas. Turi „Hot 
Start“ funkciją ir lanko stiprumo reguliavimo funkciją. Suvirinimo režimai – MMA 
ir Lift TIG. Skaitmeninis indikatorius. Galimybė naudoti distancinio valdymo pultą. 
Maitinimo įtampa 400 V/3f. Srovės reguliavimo ribos 5-270 A. 
Darbinis ciklas 270A 35%. Elektrodo diametras 1,6 – 5,0 mm. Masė 22 kg. 
3 metų garantija. 
Komplekte 2 m jungimo kabelis ir nešiojimo diržas. 
Be gnybtų ir įžeminimo kabelio.

Suvirinimo aparatas INVERTEC 170S
k12035-1&le. Profesionalus suvirinimo elektrodais aparatas. 
Puikios suvirinimo lanko savybės. Suvirinimo procesai MMA ir LIFT TIG.
Maitinimas 230V/1f. Darbinis ciklas 160A/35%. Elektrodų diametras 1,6-4,0 mm.
Privalumai:
Automatinis elektrodo nudeginimas. Neprilipimo funkcija.
Gali būti naudojamas su generatoriumi.
Komplektacija be suvirinimo kabelių.

Plazminio pjovimo aparatas Tomahawk 1538
k12039-1&le. Pramoninis plazminio pjovimo aparatas.
Maksimalus pjūvio storis 40 mm, maksimalus atskyrimo pjūvio storis 45 mm.
Maitinimo įtampa 400 V, 3 f. Srovės reguliavimo ribos 30-100 A.
Darbinis ciklas 100 A=40%, 60 A=100%. Masė 36 kg. Matmenys 455x301x618 mm.
 Oro sąnaudos 180 l/min +/- 20 % @ 5,0 bar. Komplekte yra: 3 m maitinimo 
kabelis, 7,5 m rankiniu būdu valdomas degiklis, masės  kabelis 
su gnybtu, oro pajungimo komplektas, degiklio sunaudojamų  
medžiagų komplektas.
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K12058-1&le
Profesionaliam naudojimui skirtas inverterinio tipo TIG suvirinimo aparatas. Tinka juodiesiems metalams, 
nerūdijančiam plienui ir aliuminiui virinti. Suvirinimo aparatą galima prijungti prie aušinimo vandeniu siste-
mos „Coolarc 46“. Galimi suvirinimo procesai – naudojant elektrodus (MMA), TIG suvirinimas nuolatine srove, 
TIG suvirinimas kintamąja srove ir TIG impulsinis suvirinimas.
- Maitinimas 400V/3f
- Darbo ciklas 300A/35%; 200A/100%.
- Suvirinimo srovė 2–300A
- Svoris 26 kg.
Komplekte maitinimo kabelis, 2 m, prijungimo prie dujų komplektas, nešiojamasis dirželis (suvirinimo degiklio 
komplekte nėra).

TIG suvirinimo aparatas ASPECT 300 AC/DC
-30

-31 -31

1590 €
2223.14 €

1923.90 €
Ypatinga kaina su PVM

1190 €
1694.22 €

1439.90 €
Ypatinga kaina su PVM

3900 €
5528,92 €

4719 €
Ypatinga kaina su PVM

890 €
1272.73 €

1076.90 €
Ypatinga kaina su PVM

2590 €
3710,74 €

3133,90 €
Ypatinga kaina su PVM

-31

Priedai Kaina be PVM
TIG degiklis (aušinamas skysčiu) 7L7SH043510101A16&BN 419,84 €
Suvirinimo kabelių komplektas KIT-300A-50-5M&LE 114,88 €
Aušinimo įrenginys Coolarc 46 K14105-1&LE 553,72 €
Aušinimo skystis Acorox (2 x 5L) K10420-1&LE 56,20 €
Vežimėlis K14129-1&LE 301,65 €

Preidai Kaina be PVM
TIG degiklis (aušinamas oru) 7T4-28&BNZ 295,04 €
Suvirinimo kabelių komplektas 5 m 35 mm² 200A KIT-200A-35-5M&LE 83,47 €

Preidai Kaina be PVM
TIG degiklis 7T4-28&BNZ 295,04 €
Suvirinimo kabelių komplektas 5m 35mm² 200A KIT-200A-25-3M&LE 50,49 €

Preidai Kaina be PVM
TIG degiklis 7T4-28&BNZ 295,04 €
Suvirinimo kabelių komplektas 5m 35mm² 200A KIT-200A-25-3M&LE 50,49 €

Preidai Kaina be PVM
Aušinimo įrenginys Coolarc 21 K14103-1&LE 743,80 €
TIG degiklis (aušinamas oru) 7T4-28&BNZ 295,04 €
TIG degiklis (skysčiu aušinamas) 7L7-13&BNZ 412,50 €
Suvirinimo kabelių komplektas 5m 50mm² 300A KIT-300A-50-5M&LE 114,88 €

Suvirinimo aparatas INVERTEC V205T AC/DC 

TIG suvirinimo aparatas INVERTEC 170TPX

k1855-2&le
Profesionaliam naudojimui skirtas inverterinio tipo TIG suvirinimo aparatas. 
Tinka juodiesiems metalams, nerūdijančiam plienui ir aliuminiui virinti. Galimi 
suvirinimo procesai – naudojant elektrodus (MMA), TIG suvirinimas nuolatine 
srove, TIG suvirinimas kintamąja srove ir TIG impulsinis suvirinimas.
Maitinimas vienfazis, 230 V. Suvirinimo srovė 6–200A. Darbo ciklas 200A/40% 
170A/60%. Masė 18 kg.
Komplekte maitinimo kabelis, 2 m, prijungimo prie dujų šaltinio komplektas, 
nešiojamasis dirželis (suvirinimo degiklio komplekte nėra).
Priedai: 7T4-28&BNZ - TIG degiklis.
KIT-200a-35-5m&LE -Suvirinimo kabelių komplektas 
5 m 35mm² 200A

K12055-1&le
Invertec® 170TPX yra TIG ir MMA elektrodinio suvirinimo aparatas pasižymintis tvirta 
industrine konstrukcija ir puikiomis suvirinimo elektros lanko savybėmis. Tai pilno 
funkcionalumo DC TIG inverteris, pasižymintis puikiu lanko valdymu ir lanko uždegi-
mu bet kokiomis suvirinimo sąlygomis. Dėl mobilumo ir tvirto dizaino aparatas tinka 
naudoti tiek patalpose, tiek lauke. Invertec® 170TPX modelis turi visus bazinius nus-
tatymus pagrindiniams suvirinimo darbams TIG ir MMA (elektrodais) bei papildomas 
funkcijas (Pulse TIG, 10 atminties lustų, TIG Spot suvirinimas). Suvirinimo procesai: 
TIG suvirinimas (DC); TIG Pulse suvirinimas; suvirinimas elektrodais (MMA).
3-jų metų garantija!
Techniniai duomenys:
Maitinimas - 230V/1f; Suvirinimo srovė 5-170A;
Darbo ciklas 170A @35% / 130A @100%;
Masė - 12kg.
Komplektą sudaro: srovės šaltinis, 
3m maitinimo kabelis, dujų pajungimo 
komplektas.

Suvirinimo aparatas INVERTEC 300TPX 400V/3f

TIG suvirinimo aparatas INVERTEC 220TPX

k12060-1&le
INVERTEC 300TPX profesionalus invertorinis TIG suvirinimo aparatas. Labai tvirta 
ir atspari aplinkos poveikiui konstrukcija. HF TIG (aukšto dažnio uždegimas) ir 
Lift TIG (uždegimas prilietus ruošinį). Pilnas funkcijų valdymas priekinės panelės 
pagalba. Suvirinimo procesai: MMA (elektrodais), HF TIG; Lift TIG, TIG Pulse
3 metų garantija
Maitinimas - 400/3f. Suvirinimo srovės ribos 5-300A.
Darbo ciklas: 300A/40%. 220A/100%. 
Masė 22kg.
Komplekte: maitinimo šaltinis, maitinimo kabelis, 
dujų prijungimo komplektas. 

K12057-1&le. Invertec® 220TPX yra TIG ir MMA elektrodinio suvirinimo aparatas 
pasižymintis tvirta industrine konstrukcija ir puikiomis suvirinimo elektros lanko 
savybėmis. Tai pilno  funkcionalumo DC TIG inverteris, pasižymintis puikiu lanko 
valdymu ir lanko uždegimu bet kokiomis suvirinimo sąlygomis. Dėl mobilumo ir 
tvirto dizaino aparatas tinka naudoti tiek patalpose, tiek lauke. Invertec® 220TPX 
modelis turi visus bazinius nustatymus pagrindiniams suvirinimo darbams TIG ir MMA 
(elektrodais) bei papildomas funkcijas (Pulse TIG, 10 atminties lustų, TIG Spot suviri-
nimas). Taip pat aparatas turi sumontuotą Power Factor Corrector (PFC) plokštę, kuri 
leidžia virinti TIG režimu iki 220A su 16A vienos fazės tinklo maitinimu. PFC privalumas 
iki 30% daugiau išėjimo srovės su ta pačia įėjimo srove, tinka 115-230V (+15%-10%) 
vienos fazės maitinimo tinklui. Suvirinimo procesai: TIG suvirinimas (DC); 
TIG Pulse suvirinimas; suvirinimas elektrodais (MMA).
3-metų garantija!
Maitinimas - 230/1f; Suvirinimo srovė - 5-220A;
Darbo ciklas - 220A @25% / 150A @100%;
Masė - 13kg. Komplekte pridedama:
suvirinimo srovės šaltinis, 
3m maitinimo kabelis, dujų 
pajungimo komplektas.

NAUJIENA NAUJIENA



6

Suvirinimo dūmų kaupimosi dirbtuvėse ga-
lima išvengti tik tokiu atveju, jei jie pašalinami 
ištraukiant. 

Darbo vietoje rekomenduojama integruo-
ti įvairius vietinio dūmų ištraukimo metodus. 
Pavyzdžiui, galima naudoti stalą su ištraukimo 
funkcija apačioje (tai yra darbastalio ir dūmų 
ištraukimo įrenginio derinį). Kitas būdas – 
ištraukiamosios ventiliacijos vamzdžiai, kuriuos 
galima įrengti netoli dūmų šaltinio, arba suviri-
nimo pistoletai su įmontuotu dūmų ištraukimo 
įrenginiu. „Plymovent“ siūlo visą reguliatorių ir 
priedų asortimentą, kad būtų galima pritaikyti 
sistemą Jūsų poreikiams. Projektuojami para-
metrai – naudojimo paprastumas, lankstumas, 
energijos suvartojimas ir triukšmo lygis. 

Naudodami garsą sugeriančią „Cepro Sonic“ produkciją, 
galėsite kur kas sumažinti garsinės taršos lygį savo darbo 
vietoje ir (arba) mokymo patalpoje. Garso izoliavimo gami-
niai užtikrins didesnį triukšmingomis sąlygomis dirbančių 
darbuotojų darbo našumą ir geresnius jų darbo rezultatus. 

Modulinė sistema surenkama lengvai ir greitai (o tai 
savo ruožtu sumažina sąnaudas), ją galima perkelti, išplėsti 
arba perkonfigūruoti. 

„Cepro Sonic“ sienelių sistema savo kokybe ir efektyvu-
mu lenkia visas kitas analogiškas sistemas. 

„Sonic“ veikimo sritį galima išplėsti naudojant priedus 
iš plataus asortimento. Bendrovė „Cepro“ sukūrė specia-
lias „Sonic“ darbo kameras, skirtas apsaugai dirbant tokius 
triukšmingus darbus kaip šlifavimas, be to, šiose kamerose 
galima įrengti ventiliacijos sistemą. Tokioje kameroje šlifa-
vimo staklės yra visiškai izoliuotos nuo darbinės erdvės, o 
tai užtikrina optimalų triukšmo slopinimą.

VIETINIS DŪMŲ 
IŠTRAUKIMAS 

SUVIRINIMO IR 
ŠLIFAVIMO KABINOS 

Ar Jūsų dirbtuvėse susidaro dideli dūmų debesys metalo apdirbimo zonoje? 
Šią problemą padės išspręsti Plymovent – pasaulinės rinkos lyderis dūmų bei dulkių 
ištraukimo ir filtravimo srityse. Plymovent siūlo patikrintus sprendimus, kurie padeda 
pašalinti dirbtuvėse tvyrančius dūmų debesis. 
Mūsų Push-pull sistema daugybę kartų patikrinta ir veiksminga. Ji įrengta daugely-
je pirmaujančių pramoninių gamyklų visame pasaulyje. Galite pasitelkti Push-pull 
sistemą kaip pagalbinę priemonę savo gamykloje. Ji Jums ir Jūsų darbuotojams 
užtikrins švarią, sveiką ir saugią darbo aplinką. 

Push-pull sistema padeda išspręsti darbo aplinkos problemas šiais atvejais:
• kai vietinio ištraukimo metodai nėra veiksmingi, dirbant su didelėmis detalėmis; 
• kai darbai atliekami tose vietose, kur sudėtinga įrengti veiksmingą 
vietinio ištraukimo sistemą; 
• kai individualios apsaugos įranga apsaugo tik įrenginių vartotojus, 
bet ne kitus gamyklos darbuotojus. Cirkuliuojant filtruotam orui, 
užtikrinamas didelis taupumas. 

PUSH-PULL bendroji suvirinimo dūmų filtravimo sistema 

„Plymovent“ siūlo įvairius stacionariuosius ir mobiliuosius vietinio suvirinimo dūmų ir šlifavimo dulkių ištrau-
kimo sprendimus. 

Skirtingiems procesams ir naudojimo būdams gali prireikti skirtingo ilgio ir skersmens ištraukimo rankovių. 
Todėl „Plymovent“ siūlo įvairaus darbinio skersmens ištraukimo rankoves – nuo 1,0 iki 8,8 metro. „Plymovent“ filtrų 
seriją sudaro patys įvairiausi filtrai, pradedant nuo nedidelių atskirų filtrų ir baigiant dideliais moduliniais savaime 
išsivalančiais filtrais, kurių asortimentą galima plėsti plečiantis gamybai.  

Šiuolaikinį technikos lygį atitinkanti „Plymovent“ sistema stebi ir automatiškai reguliuoja oro kiekį, priklauso-
mai nuo to, kiek darbo vietų naudojama konkrečiu momentu. Sistema taip pat automatiškai reguliuoja slėgio 
kritimą mechaniniuose filtruose ir palaiko numatyto lygio oro kokybę visuose dūmų ištraukimo įrenginiuose.
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540 €
710,74 €

653,40 €
Ypatinga kaina su PVM

400,83 €
485 €

Kaina su PVM
915,70 €

1108 €
Kaina su PVM

392,56 €
475 €

Kaina su PVM

TELWIN suvirinimo pusautomatis 
Technomig 210 Dual Synergic

816052&telw
Inverterinio tipo pusautomatis skirtas suvirinimui apsauginių dujų aplinkoje 
(MIG/MAG) ir be apsauginių dujų (savisauge milteline viela FLUX). 
Aparatas turi paprastą sinerginį valdymą su dideliu skaitmeniniu ekranu. 
Maitinimas: 230V-1f
Vielos diametrai: ištisinė viela 0,6-1,0mm / miltelinė viela 0,8-1,2mm.
Suvirinimo srovės diapazonas: 20-200A. 
Komplekte pridėta: MIG degiklis, masės kabelis su spaustuvu, 
0,6-0,9mm vielos padavimo ratukai.

TELWIN 
Suvirinimo pusautomatis BiMax 162 TURBO

821012&telw
Suvirinimo pusautomatis virinimui su dujomis (MIG/MAG) ir be dujų (FLUX).
Įtampa 230 V 50Hz.
Suvirinimo srovės reguliavimo ribos 30 - 145 A.
Masė 25 kg.
Suvirinimo viela 0,6 - 0,8 mm.
Aliuminio viela 0,8 - 1,0 mm.
Miltelinė viela 0,8 - 1,2 mm.
Komplektacijoje:
Suvirinimo skydelis.
Savisaugė viela.
Degiklis.
Įžeminimo kabelis ir priedai

TELWIN 
Suvirinimo pusautomatis TELMIG 203/2 TURBO
821060&telw
Maitinimo srovė 230-400V, 50/60 Hz.
Naudojama galia kW 60%/max 3/5,5.
Darbinis ciklas 160A@25%.
Srovės ribos (A) 25-200.
Viela plienui 0,6-1 mm.
Viela nerūd. plienui 0,8 mm.
Viela aliuminiui 0,8-1 mm.

TELWIN 
Suvirinimo elektrodais aparatas FORCE 165
815857&telw
Su suvirinimo skydeliu ir plastikiniu lagaminu.
Maitinimas 230 V 1f.
Srovės reguliavimo ribos 5-150 A.
Elektrodo diametras 1,6-3,2 mm.

TELWIN suvirinimo aparatas 
Technology 216 HD+ priedai 230V
816206&telw
Invertorinis suvirinimo aparatas elektrodais. 
Maitinimo įtampa 230V-1f. Galia 5-180A, darbo ciklas 180A/30%, elektrodo 
skersmuo 1,6-4mm. 
Mašinoje įrengta šilumos, viršįtampio apsauga. 
Matmenys: 346x465x185 mm. Masė 4,7 kg. 
Komplekte: aliumininis lagaminas, suvirinimo kabelių komplektas (3+2m), 
suvirinimo skydelis, šepetys šlakui nuimti. 

140,83 €
194,22 €

170,40 €
Ypatinga kaina su PVM
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852054&telw
Invertorinio tipo TIG suvirinimo įrenginys. Tinka plieno, nerūdijančio plieno ir aliuminio 
suvirinimui. Suvirinimo procesai - MMA (elektrodinis suvirinimas); DC TIG; AC TIG ir 
TIG Pulse. Maitinimo įtampa - 230/1f.
Darbo ciklas - 200A 24% ir 100A 60%.
Suvirinimo srovė - 5-200 A.
Masė - 12,5 kg.
Komplektą sudaro:
4 m TIG degiklis; darbinis masės kabelis; dujų reguliatorius; dujų 
pajungimo žarna. Susidėvinčios TIG degiklio detalės - analogiškos 
Binzel ABITIG 26 susidėvinčioms detalėms. 
Pavyzdžiui:
Keraminė tūta - 701.0110&BNZ, 701.0107&BNZ;
Dalių komplektai - 712.2152&BNZ, 712.2151&BNZ. (ex 852031)

TIG aparatas 
Technology TIG 222 AC/DC-HF/LIFT+TIG priedai

TELWIN 
Plazminio pjovimo aparatas Superior Plasma 160
816174&telw
Techniniai duomenys:
Maitinimas - 400V/ 3F, maks. srovė 40A. 
Pjovimo srovės diapazonas 30A-160A.
Darbo ciklas 150A@30%.
Maksimalus medžiagos storis 50mm.
Reikalingas suspausto oro kiekis 170l/min.
Suspausto oro slėgis 4-5 bar.

748,76 €
906 €

Kaina be PVM
936,36 €

1133 €
Kaina be PVM

3694.22 €
4470 €

Kaina be PVM

TELWIN 
Plazminis pjoviklis TECHNOLOGY PLASMA 41

815493&telw
Maksimalus pjovimo storis 12 mm.
Įtampa 230 V.
Maksimali galia 4 kW.
Srovės reguliavimo ribos 15A-40A
Darbinins ciklas 40A@30%.
Maksimalus oro suvartojimas 100 l/min.
Reikalingas oro spaudimas 4-5 bar.
Su termo apsauga.
Komplektacijoje 4 m pjovimo degiklis ir įžeminimo gnybtas.

TELWIN Plazminis pjoviklis Technology 
Plasma 54 Kompressor
815088&TELW
Maksimalus pjaunamos medžiagos storis 9mm. 
Kontaktinis pilotinio lanko uždegimas.
Integruotas kompresorius aparato viduje. Maitinimo įtampa 230V. 
Maksimalus galingumas 4,5kW, srovės reguliavimo ribos 7 - 40A, 
darbo ciklas 40A/30%. 
Turi integruotą termoapsaugą.
Komplekte 4m pjovimo degiklis ir masės kabelis su gnybtu.
Masė 16,8kg.

NAUJIENA

1340 €
1831,41 €

1621,40 €
Ypatinga kaina su PVM
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SST-Fix ir SSTW-Fix Series
Trimačiai SST-Fix serijos suvirinimo stalai – ideali darbo vieta, skirta efektyvaus 
virinimo ir adhezinio įvairių elementų, pvz., laikiklių, rėmų, apkaustų ir kt., su-
jungimo darbams. Iš plataus mūsų tvirtinimo elementų asortimento (žr. skyrių 
„Trimačių suvirinimo stalų priedai“) šiuos suvirinimo stalus pagal poreikį gali-
ma lengvai aprūpinti papildomais įtaisais, leidžiančiais atlikti aukštos kokybės 
darbus esant nedidelei arba vidutinei gamybos apimčiai. Darbo stalų storis – 
nuo 25 iki 35 mm, stalų tinklo akučių dydis – 28 mm. Be to, stalai turi 100 x 100 
mm ženklintą tinklelį, padedantį išlyginti ir fiksuoti detales.

SST-Flex ir SSTW-Flex Series
SST-Flex serijos trimačiai suvirinimo stalai taip pat pasižymi linijai SST-Fix bū-
dingomis gamybinėmis savybėmis, be to, gali būti tiksliai reguliuojami. Darbu-
otojas gali nusistatyti patogų stalo aukštį. 
Pagalbiniai priedai
Siekiant užtikrinti šių stalų universalumą, prie jų pridedama specialiai parinktų 
priedų – tvirtinimo detalių, kampuočių, matuoklių ir kaiščių, kurie ypač pra-
verčia pradedantiesiems. 

SMT-Fix Series
SMT-Fix serijos suvirinimo ir surinkimo stalai – patikima kasdienio darbo vieta. 
Čia galima dirbti su sunkiomis detalėmis, elektriniais įrankiais, cheminėmis ir 
riebalinėmis medžiagomis. 
Tvirtas 20 mm storio plieninis stalas be didesnių deformacijų ir pasislinkimo 
išlaiko dideles apkrovas ir smūgius, kurių dažnai pasitaiko dirbant su sunkiais 
rankiniais įrankiais arba labai sunkiomis metalinėmis detalėmis. 

Svarbūs virinant cilindro formos detales. 
Suvirinimo suktuvai padeda atliekant balionų, vamzdžių ir vamzdelių suvi-
rinimo, dažymo ir montavimo darbus. 
Naudojant suktuvą, elementą visada galima nustatyti į patogiausią darbui 
padėtį. Be to, suktuvų naudojimas iki minimumo sutrumpina pasiruošimo 
darbui laiką. 

Trimačiai suvirinimo stalai

Suktuvai

Atliekant suvirinimo darbus, padėties nustatymo 
įrenginiai yra labai patogūs įtaisai, padidinantys 
darbo lankstumą, našumą, kokybę ir netgi mo-
tyvuojantys darbuotoją. 

Pagrindinis padėties nustatymo įrenginių naudo-
jimo privalumas yra tas, kad detalę visada galima 
nustatyti į patogiausią virinti padėtį. 

Tai gali padidinti našumą iki 70 %. Suvirintojai 
padėties nustatymo įrenginius taip pat vertina dėl 
darbo patogumo ir ergonomiškumo.

Padėties nustatymo įrenginys 
(pozicionierius) darbui su detalėmis 
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3590 €
4790,08 €

4343,90 €
Ypatinga kaina su PVM

730 €
983,47 €

883,30 €
Ypatinga kaina su PVM

1490 €
2082,65 €

1802,90 €
Ypatinga kaina su PVM

Multifunkcinis suvirinimo aparatas 
GENESIS 2700 MTE

TIG-aparatas Genesis 1800TLH 
su Tig degikliu ST1700U/D 4m

Suvirinimo srovės šaltinis GENESIS 4000 PME

55.06.003&selco
Genesis 2700PMC suvirinimo šaltinis suteikia pažangų skaitmeninį valdymą ir išskirtinai 
lengvą naudojimą bei garantuoja kokybišką, patikimą suvirinimo rezultatą. MTE suvirinimo 
šaltinis galį atlikti MIG/MAG, TIG DC HF ir Lift su visomis funkcijomis, pulsinis MIG/MAG 
ir MMA elektrodinį suvirinimą. MIG/MAG režime elektroninė sinergetikos sistema valdo 
visus suvirinimo parametrus. Įdiegta Green@Wave® tnologija garantuoja aukštą galios 
faktorių, energijos absorpciją iš maitinimo linijos. Tai laidžia padidinti suvirinimo galią 
ir sumažinti energijos suvartojimą. Betkuriose suvirinimo sąlygose galima pasirinkti per 
60 suprogramuotų sinerginių suvirinimo programų. Visi suvirinimo parametrai gali būti 
išsaugomi įrenginio atmintyje su unikaliais vartotojo sukurtais pavadinimai. Tai leidžia 
greitai surasti reikalingą programą.
Maitinimas 3f/50-60Hz.
Suvirinimo srovė 3-270A.
Darbo ciklas 270A/45%.
Vielos tiekimo greitis 0,5-22 m/min.
Matmenys 620x270x460mm. Masė 25kg.
Viela: plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis.
Vielos Ø: 0,6-1,6mm (miltelinė viela 1,0-1,6mm)
Vielos ritė: maks. 300mm (18 kg).
Garantinis periodas iki 5 metų 
(detalesnė informacija www.selcoweld.com)

55.03.021&SELCO. Genesis 4000 PME suvirinimo šaltinis suteikia pažangų skaitmeninį 
valdymą ir išskirtinai lengvą naudojimą bei garantuoja kokybišką, patikimą suvirinimo 
rezultatą. PME suvirinimo šaltinis galį atlikti MIG/MAG,pulsinis MIG/MAG, TIG DC Lift ir 
MMA elektrodinį suvirinimą. MIG/MAG režime elektroninė sinergetikos sistema valdo 
visus suvirinimo parametrus. Įdiegta Green@Wave® technologija garantuoja aukštą 
galios faktorių, energijos absorpciją iš maitinimo linijos. Tai laidžia padidinti suvirinimo 
galią ir sumažinti energijos suvartojimą. Betkuriose suvirinimo sąlygose galima pasirink-
ti per 80 suprogramuotų sinerginių suvirinimo programų. 
Visi suvirinimo parametrai gali būti išsaugomi įrenginio 
atmintyje su unikaliais vartotojo sukurtais pavadinimai. 
Tai leidžia greitai surasti reikalingą programą.
Maitinimas 3f/50-60Hz.
Suvirinimo srovės diapazonas 3-400A.
Darbo ciklas 400A/60%
Matmenys 690x290x510mm
Svoris 32,5kg.
Suvirinimo šaltinis turi būti naudojamas kartu su:
vielos tiekimo įrenginiu, pavyzdžiui 
WF 4000 Smart (71.01.014);
aušinimo įrenginiu WU 3000 (71.03.027);
vežimėliu GT 500 WF (71.03.028).
Garantinis periodas iki 5 metų 
(detalesnė informacija www.selcoweld.com).

6990 €
Klauskite asmeninio 

pasiūlymo.

Komplekto kaina be PVM nuo

77.57.01201&selco
1800 TLH industrinis inverterio tipo TIG suvirinimo aparatas, kuris turi naujausias ir pa-
žangiausias funkcijas. Integruota Green @ Wave® technologija suteikia aukštą suvartoja-
mos galios naudingumo koeficientą. Tai suteikia didesnį galingumą ir mažesnes elektros 
energijos vartojimo sąnaudas. Prietaisas taip pat gali veikti nuo generatorių. Tinkamas 
naudoti statybose ir cechuose. Aparatas turi aukšto dažnio (HF) TIG uždegimo funkciją, 
priliečiamą (Lift) TIG uždegimo funkciją, 2 arba 4 taktų suvirinimo režimus, dujų srauto 
prieš ir po suvirinimo valdymą, pulsinio suvirinimo funkciją, parametrų išsaugojimo į 
atmintį funkcią, bei kitas funkcija, kaip dviejų lygių suvirinimo režimas, sukabinimo (Easy 
Joint) funkciją, pulsacijos dažnio reguliavimas ir kt. Suvirinimo procesai: (MMA) suvirini-
mas elektrodais, TIG DC ir TIG DC pulsinis suvirinimas. 
Techniniai duomenys: Maitinimo įtampa - 230V / 1F. 
Suvirinimo srovės diapazonas 3-180A. 
Darbo ciklas - 180A@35% / 140A@100%. Masė - 9,4kg. 
Komplekte: srovės šaltinis, TIG degiklis 4m ST1700 V/D 
(su suvirinimo srovės reguliavimo funkciją 
ant degiklio), maitinimo laidas.
Garantinis laikotarpis iki 
penkerių metų (daugiau 
informacijos www.selcoweld.com).

SELCO
Suvirinimo pusautomatis GENESIS 2700 PMC

55.05.006&SELCO
Genesis 2700PMC suvirinimo šaltinis suteikia pažangų skaitmeninį valdymą ir išskirtinai lengvą naudojimą 
bei garantuoja kokybišką, patikimą suvirinimo rezultatą. PMC suvirinimo šaltinis galį atlikti MIG/MAG, 
pulsinis MIG/MAG, TIG DC Lift ir MMA elektrodinį suvirinimą. MIG/MAG režime elektroninė sinergetikos 
sistema valdo visus suvirinimo parametrus. Įdiegta Green@Wave® technologija garantuoja aukštą galios 
faktorių, energijos absorpciją iš maitinimo linijos. Tai laidžia padidinti suvirinimo galią ir sumažinti energijos 
suvartojimą. Betkuriose suvirinimo sąlygose galima pasirinkti per 60 suprogramuotų sinerginių suvirinimo 
programų. Visi suvirinimo parametrai gali būti išsaugomi įrenginio atmintyje su unikaliais vartotojo 
sukurtais pavadinimai. Tai leidžia greitai surasti reikalingą programą. 
Maitinimas 3f/50-60Hz. Suvirinimo srovės diapazonas 3-270A.
Darbo ciklas 270A/45% Vielos tiekimo greitis 0,5-22 m/min
Matmenys 620x270x460mm ir masė 24 kg. Vielos: plienas, nerūdijantis 
plienas, aliuminis.
Vielos Ø: 0,6-1,6mm (miltelinės vielos 1,0-1,6mm)
Vielos ritė: maks. 300mm (18 kg).
2-jų metų garantija.

SELCO invertorinis suvirinimo aparatas 
Genesis 1500RC+acc+lagaminas
74.05.013&SELCO
Genesis 1500 RC tiekiamas smūgiams atspariame lagamine su visais suvirinimui reika-
lingais priedais. Su iš anksto nustatytomis hot start, arc force ir anti stick funkcijomis 
šis komplektas suteikia daug didesnių aparatų funkcionalumą bet išlieka labai lengvai 
naudojamas. Aparatas turi galimybę naudoti nuotolinio valdymo pultą kai yra komp-
likuotas priėjimas prie aparato. 
Maitinimas 1f/50Hz.
Suvirinimo srovės diapazonas 5-150A.
Darbo ciklas 150A/30%
Matmenys 260x120x190mm 
ir svoris tik 2,6kg.
Elektrodai Ø: 1,6-4,0mm
2-jų metų garantija.

3190 €
4247,93 €

3859,90 €
Ypatinga kaina su PVM
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970 €
1280 €

1173,70 €
Ypatinga kaina su PVM

2690 €
3763,64 €

3254,90 €
Ypatinga kaina su PVM

990 €
1269,42 €

1197.90 €
Ypatinga kaina su PVM

1690 €
2049,59 €

2044,90 €
Ypatinga kaina su PVM

PROMOTECH pjovimo traktorius Dragon HS 
WOZ-0527-10-20-00-1&
Dragon HS skirtas nešti plazminio pjovimo degiklius, kurių diametras yra 28-35 mm 
(1 1/8’’ - 1 3/8’’). Traktoriaus paskirtis yra užtikrinti kokybišką ir greitą pjovimą 
bei nuožulnų formavimą.
Pagrindinės savybės ir privalumai:
- Tiesus pjovimo ir nuožulnų nupjovimas iki 450
- LED ekranas rodo parametrus, greitį ir pranešimus.
- Standus atsparus karščiui korpusas.
- Važiavimas bėgiais arba tiesiai ant stalo.
Techninis aprašymas:
Bėgių ilgis - 1829mm. Pjovimo greitis - 0-3000mm / min.
Maitinimo įtampa - 230V 50-60Hz.
Į komplektą įeina standartinis degiklio laikiklis (UCW-0475-28-00-00-0).
Priedai: bėgio komplektas (TRO-0475-13-00-00-0).

PROMOTECH nešiojamoji programuojama 
mini suvirinimo sistema Gecko

woz-0466-10-20-00-0&
GECKO yra nešiojamoji programuojama mini suvirinimo sistema, skirta 
nenutrūkstančioms aukštos kokybės suvirinimo siūlėms užtikrinti.
Ši sistema – tai 4 ratų pavaros sistema su magnetine trauka ir ciklo valdymo 
mechanizmu, kuris stabilizuoja greitį visose suvirinimo padėtyse.
Pastovus, nuolatinis ir kartotinis sistemos judėjimo greičiai užtikrina suvirinimo 
siūlių geometriją, tiksliai atitinkančią reikalaujamas specifikacijas, taip 
sumažindama žymiai brangaus suvirinimo darbo išlaidas ir suvirinimo metalo 
naudojimą.

PROMOTECH suvirinimo traktorius 
Rail Bull su osciliatoriumi
woz-0482-10-20-01-0&
Rail Bull yra suvirinimo traktorius sukurtas atlikti sudurtinių ir kampinių siūlių 
suvirinimą su arba be osciliacijos. Traktorius gali dirbti PA (plokštuma), 
PB (horizontaliai vertikali), PC (horizontali), PF (vertikali į viršų) ir 
PG (vertikali žemyn) suvirinimo padėtyse,
Techniniai duomenys:
Įtampa - 1~ 115–230 V, 50–60 Hz.
Minimalus bėgelių radiusas - 5 m.
Horizontali traukimo jėga - 350 N.
Vertikali traukimo jėga - 150 N.
Horizontalus greitis - 0–120 cm/min.
Vertikalus greitis - 0–110 cm/min.
Osciliacijos tipas - linijinis.
Masė 20 kg.

PROMOTECH pjovimo traktorius Dragon
woz-0475-10-20-00-0&. Pjovimo traktorius Dragon (dujinis pjovimas). Dragon 
skirtas dujinio pjovimo degiklių, kurių diametras 28-35mm (nuo 1-1/8” iki 1-3/8”), 
judejimui. Įrenginio paskirtis - užtikrinti kokybišką pjovimo ir nuožulnos pjovimo 
darbą skirtingose situacijose. Pagrindinės savybės ir privalumai: 
Pjovimas ir nuožulnos pjovimas esant 45° kampui.
Šviesos diodų ekranas, kuriame matomas realus ir nustatytas judėjimo greitis bei 
pranešimai. Tvirta ir atspari karščiui konstrukcija. Judėjimas bėgeliais arba tiesiai 
ant pjaunamo ruošinio. Bėgelių ilgis 1829 mm.
Pjovimo greitis 0-1500 mm/min. Maitinimas 230V 50-60 Hz.
Komplekte pridedamas standartinis degiklio laikiklis (UCW-0475-28-00-00-0).
Papildomi priedai: bėgelių komplektas (TRO-0475-13-00-00-0).
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Abicor Binzel MIG degikliai Kaina su PVM Kaina be PVM Akcijos kaina su PVM

  Aušinamas oru 180A 3m MB15 GRIP 002.0604&bnz 62,81 € 76 €  
  Aušinamas oru 160A 4m MB14 006.d100&bnz 69,42 € 84 €  
  Aušinamas oru 250A 4m MB24 KD GRIP 012.0252&bnz 109,09 € 132 €  
  Aušinamas oru 250A 5m MB24 KD GRIP 012.0253&bnz 120,66 € 146 €  
  Aušinamas oru 320A 4m MB36 KD GRIP WZ-2 FK 014.0335&bnz 128,92 € 156 €  
  Aušinamas oru 320A 5m MB36 KD GRIP WZ-2 FK 014.0336&bnz 137,19 € 166 €  
  Aušinamas oru 350A 4m ABIMIG Grip A 355 LW 767.d691.1&bnz 169,42 € 205 € 150 €
  Aušinamas vandeniu 300A 4m MB 240 D GRIP WZ-2 FK 023.0226&bnz 240,83 € 289 €

  Aušinamas vandeniu 500A 4m MB 501D GRIP WZ-2 FK 034.0493&bnz 227,27 € 275 €

  Aušinamas vandeniu 500A 5m MB 501D GRIP WZ-2 FK 034.0494&bnz 243,80 € 295 €

Lincoln Electric MIG degikliai Kaina su PVM Akcijos kaina be PVM Akcijos kaina su PVM Laimite

  Aušinamas oru 250A 4m LGS 240 G k10429-24-4m&le 107 € 62 € 75,02 € -30%
  Aušinamas oru 330A 4m LGS 360 G k10429-36-4m&le 120,83 € 85 € 102,85 € -30%
  Aušinamas oru 330A 5m LGS 360 G k10429-36-5m&le 127,50 € 95 € 114,95 € -25%
  Aušinamas vandeniu  500A 4m LGS 505 W k10429-505-4m&le 162,50 € 114 € 137,94 € -30%
  Aušinamas vandeniu  500A 5m LGS 505 W k10429-505-5m&le 183,33 € 129 € 156,09 € -30%

   Abicor Binzel ABIMIG WT degikliai Kaina su PVM Akcijos kaina be PVM Akcijos kaina su PVM Laimite

Combi-kakliukas (400A) ABIMIG WT 340 komplektas 788.0019.1&bnz 124,80 € 70 € 84,70 € -33%
Combi-kakliukas (600A) ABIMIG WT 540 komplektas 788.0025.1&bnz 148,79 € 83 € 100,43 € -33%
MIG-degiklis skysčiu aušinamas 4m ABIMIG WT (be kakliuko) 788.0036.1&bnz 303,60 € 145 € 175,45 € -43%
MIG-degiklis skysčiu aušinamas 5m ABIMIG WT (be kakliuko) 788.0037.1&bnz 326,40 € 155 € 187,55 € -43%

Kombinuoti, patikimi MIG/MAG degikliai
ABIMIG® W T, kitaip nei įprastiniai, to paties dydžio virinimo degikliai, yra skirti didesnei apkrovai. 
Nusidėvinčios detalės dar labiau apsaugotos nuo perkaitimo ir sunaudoja mažiau energijos. Integruota 
apsauga nuo tiškalų, kurią, prireikus, galima atskirai pakeisti, prailgina tūtos tarnavimo laiką. 
Tiek degiklio kakleliai, tiek dujų tūtos yra padengti nikeliu - kad tiškalai kuo mažiau kibtų.

Degiklio kaklelius galima pasukti ir bet kada pakeisti, jie yra skirtingų ilgių ir geometrijų - suvirintojas gali 
pritaikyti savo ABIMIG® W T taip, kaip jam reikia.

Privalumai:
• Ilgaamžės prisukamos dujų tūtos su integruota, keičiama apsauga nuo tiškalų
• Vienam baziniam degikliui galima pritaikyti tris skirtingo galingumo kaklelius – daugiau vietos 
sandėlyje ir mažiau išlaidų
• Greitai pakeičiami, laisvai pozicionuojami degiklio kakleliai – patogesnis darbas ir mažesnės 
aptarnavimo išlaidos
• Skirtingų ilgių ir lenkimo kampų kakleliai  – geriausiam prieinamumui
• Prailginti arba mažesni degiklio jungtukai palengvina valdymą
• Išbandytą ir patikrintą ergonomišką rankenėlę lengva laikyti bet kurioje pozicijoje

NAUJIENA
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TIG-degikliai Kaina be PVM Kaina su PVM

 ABITIG 4m 17V oru aušinamas 706.1037&bnz 123,97 € 150 €

 ABITIG 9V 4m oru aušinamas 706.5057&bnz 119,01 € 144 €

ABITIG 200 4m 7T4-34 oru aušinamas 7t4-28&bnz 295,04 € 357 €

ABITIG 4m 260W vandeniu aušinamas Lincoln 7L7SH043510101A16&bn 419,84 € 508 €

Suvirinimo kabelių komplektai Kaina be PVM Kaina su PVM

140A 16mm² 3m kit-140a-16-3m&le 40,58 € 49,10 €

200A 25mm² 3m kit-200a-25-3m&le 50,49 € 61,09 €

200A 35mm² 5m kit-200a-35-5m&le 83,47 € 101 €

300A 50 mm² 5m kit-300a-50-5m&le 114,88 € 139 €

Masės kabelis  400A 70mm2 5m su gnybtu GRD-400A-70-5M&le 70,49 € 85,29 €

Masės laikikliai Kaina be PVM Kaina su PVM

200A Nevada 11.05.06200&vla 7,49 € 9,06 €

300A Nevada 11.05.06300&vla 8,59 € 10,39 €

600A A-1 11.41.55500&vla 22,65 € 27,41 €

Elektrodų laikikliai Kaina be PVM Kaina su PVM

300A SAMSON 300-1 01.02.30101&vla 38,51 € 46,60 €

150A Croco 01.40.20150&vla 11,49 € 13,90 €

200A Turner 01.40.23200&vla 12,15 € 14,70 €

Anglinio elektrodo laikiklis +3m kabelis 
600A Flair

06.05.83010&vla 280,99 € 340 €
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Reduktoriai Kaina su PVM Akcijos kaina be PVM Akcijos kaina su PVM Laimite

O2 AGA (714003N) 514.D036&bnz 79 € 42,90 € 51,91 € -35%
argonui AGA/Mix (714209N) 514.d038&bnz 79 € 42,90 € 51,91 € -35%
CO2 AGA (714208N) 514.d039&bnz 79 € 42,90 € 51,91 € -35%
CK M70, Ar/CO2 Messer/GOST (714207N) 514.d051&bnz 79 € 42,90 € 51,91 € -35%

Slėgio reguliatoriai Kaina su PVM Akcijos kaina be PVM Akcijos kaina su PVM Laimite

ECOMAT 2000, Ar/CO2 Messer/GOST dujų balionam 17002N&bnz 235 € 135 € 162,35 € -43%
ECOMAT 2000, Ar/Mix, AGA dujų balionams 17005N&bnz 235 € 135 € 163,35 € -43%

Elektroninis suvirinimo dujų reduktorius Kaina su PVM Akcijos kaina be PVM Akcijos kaina su PVM Laimite

EWR TIG 514.1021.1&bnz 1872 € 1040 € 1258,40 € -33%
EWR PRO 514.1020.1&bnz 1872 € 1040 € 1258,40 € -33%
EWR BASIC 514.1019.1&bnz 1704 € 950 € 1149,50 € -33%

EWR sistema taupo apsaugines dujas, tuo pačiu 
suteikia geresnį dujų padengimą. 
Dujų taupymas iki 60% !
EWR turi valdymo sąsają su papildomomis funkcijomis ir
rekomenduojamas naudoti automatizuotam ar robotizuotam
suvirinimo procesui 

Elektroninis suvirinimo 
dujų reduktorius
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22,90 €
28,84€

27,71 €
Ypatinga kaina su PVM

16,40 €
20,28 €

19,84 €
Ypatinga kaina su PVM

6,40 €
9,01 €

7,74 €
Ypatinga kaina su PVM

-30

355,37 €
430 €

Kaina su PVM
900,83 €

1090 €
Kaina su PVM

18,43 €
22,30 €

Kaina su PVM

95 €
123,97 €

114,95 €
Ypatinga kaina su PVM

ESAB

Elektrodų džiovinimo spinta 
SNOL 4,9/100
u49100&le
Ekonomiška, lengvasvorės konstrukcijos ir patogi naudoti kamera įvairiomis 
dangomis dengtiems elektrodams džiovinti. Kamerą lengva įrengti ar pernešti į kitą vietą.
Nerūdijančio plieno konstrukcija. Sukalibruotas temperatūros daviklis. 
Automatiškai palaiko 100 ?C temperatūrą kameros viduje.
Kameros dydis: 0 x 90 x 440 mm, tūris 4,9 l.
Įtampa 230 V.
Galia 0,18 kW, kaitinimo trukmė 25 min.
Masė 6 kg.

Elektrodų džiovinimo spinta 
SNOL 75/350E 4kW, 3500C

U75350&LE
Kameros matmenys 390x530x390 mm. Talpa 75 l.
Maksimali temperatūra 350 0C 400V/4 kW.
Svoris 65 kg.

Krosnelė suvirinimo elektrodų džio-
vinimui SNOL 3/320 E
SNOL3/320E&OTHER
Žemos temperatūros elektrinė krosnis skirta džiovinti / laikyti / transportuoti 
atkaitintus elektrodus. Talpa 3 L. 
Maksimali temperatūra 320 0C.
Kameros matmenys 
100x500x125 mm.
Galia 1,0 kW.
Įtampa 230 V.
Masė 14 kg.

ESAB
Gelis STAINCLEAN 1kg
2129001000&esab
StainClean valymo pasta naudojama nerūdijančio 
plieno suvirintų konstrukcijų, suvirinimo siūlių ir karščio 
paveiktų zonų valymui ir pasyvinimui. Pasta užnešama 
teptuku. Po naudojimo reikia nuplauti dideliu kiekiu 
vandens (aukštu slėgiu).

8430100400&most

Apsauginė danga degikliams 
MOST CERAMIC 400ml (aerozolis)

MOST priemonė nuo suvirinimo 
purslų 10l MOST PROTECTOR
8423760010&most
Tai apsauga nuo suvirinimo purslų ir paruošiamoji priemonė „du viename“. Produktas 
yra skirtas riebaliniam sluoksniui pašalinti ir apsauginiam sluoksniui ant ruošinio sufor-
muoti. Lengvai apvirinamas, suvirinimo siūlė nebūna porėta.
Tinka naudoti: - plienui, galvanizuotam plienui, nerūdijančiam plienui (aliuminiui), - 
procesai: MAG suvirinimas, taškinis suvirinimas, lazerinis suvirinimas, MIG litavimas, 
lazerinis pjovimas, plazminis pjovimas. Patikrintas ir patvirtintas kaip tinkamas naudoti 
ir suvirinimui, ir tokiems paviršių dengimo procesams kaip dažymas, dažymas 
kataforezės būdu, miltelinis dažymas, cinkavimas, 
galvanizavimas, emaliavimas ir kt. Biologiškai suyrantis, 
pagamintas vandens pagrindu, be silikono. 
Nedegus! 10 l talpos kanistras.

Purškalas nuo purslų suvirinimo antgaliams 
Ceramishield 400 ml
IDH1238883&OTHER
„Ceramishield“ yra naujos kartos keraminė apsauginė 
danga be silikono, tinkama visiems MIG/ MAG suvirinimo 
procese naudojamiems įrenginiams. Vienas uždėtas 
dangos sluoksnis garantuoja iki 8 valandų apsaugą. Prieš 
naudojimą gerai suplakti bent 30 sekundžių. Purkšti iš 
maždaug 30 cm atstumo. Išdžiūsta per kelias sekundes. 
Dėžutėje yra 12 vnt.
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3,90 €
5,54 €

4,72 €
Ypatinga kaina su PVM

1,85 €
2,79 €

2,24 €
Ypatinga kaina su PVM

1,99 €
3,14 €

2,41 €
Ypatinga kaina su PVM

6,90 €
9,50 €

8,35 €
Ypatinga kaina su PVM

Purškalas nuo purslų 
(virinamiems ruošiniams),300ml 192.D040

Purškalas nuo purslų 
(suvirinimo degikliams) 400ml /192.0107

Purškalas nuo purslų 
400ml Lincspray Eco 

192.D047.1&bnz
Apsaugo virinamą (ruošinio) plotą, kad prie jo nepri-
liptų suvirinimo purslai.
Lengvai apvirinamas, neporėtas, nelieka likučių.
Biologiškai suyrantis, pagamintas vandens pagrindu, 
be silikono. Nedegus!

192.0213.1&bnz
Apsaugo degiklio kontaktinį plotą, kad prie jo nepriliptų 
suvirinimo purslai, ir pailgina keičiamų, greitai besidėvinčių 
detalių tarnavimo trukmę. Padeda sumažinti išlaidas atsar-
ginėms dalims.
Be silikono.

KP10565-E&le
Tinka suvirinamoms detalėms ir degikliams. 
Vandens pagrindo.

-34

-30

-37

-36

44 €
68,10 €

53,24 €
Ypatinga kaina su PVM

-36

5,11 €
6,18 €

Kaina su PVM

45,12 €
54,60 €

Kaina su PVM

BINZEL priemonė nuo suvirinimo purslų 
10l PROTEC CE15L
192.d018&bnz
Tai apsauga nuo suvirinimo purslų ir paruošiamoji priemonė „du viename“. Produktas yra skir-
tas riebaliniam sluoksniui pašalinti ir apsauginiam sluoksniui ant ruošinio suformuoti. Lengvai 
apvirinamas, suvirinimo siūlė nebūna porėta.
Tinka naudoti:
- plienui, galvanizuotam plienui, nerūdijančiam plienui (aliuminiui),
- procesai: MAG suvirinimas, taškinis suvirinimas, lazerinis suvirinimas, MIG litavimas, lazerinis 
pjovimas, plazminis pjovimas.
Patikrintas ir patvirtintas kaip tinkamas naudoti ir suvirinimui, ir tokiems paviršių dengimo 
procesams kaip dažymas, dažymas kataforezės būdu, miltelinis dažymas, cinkavimas, galvaniza-
vimas, emaliavimas ir kt.
Biologiškai suyrantis, pagamintas vandens pagrindu, be silikono. Nedegus! 10 l talpos kanistras.
Štai keletas gerai žinomų bendrovių, šiuo metu naudojančių „Protec“: Liebherr, Palfinger, BMW, 
Opel, Porsche, Volvo, Ford, Toyota, Daimler-Chrysler.

BINZEL 
Tepimo skystis vielai PROTEC 200ml
192.d021&bnz
Vielos prastumimo palengvinimui valo ir 
minimaliai sutepa vielą. 
Tinka visoms vielų rūšims išskyrus aliuminio.

BINZEL priemonė nuo suvirinimo 
purslų Protec CE 400ml aerosol
192.d036&bnz. Skystis apsaugantis nuo purslų. Naudojamas 
riebalų sluoksnio pašalinimui ir apsauginio sluoksnio sudarymui. 
Lengva atlikti suvirinimo darbus be porų ir liekanų. 
Taikymo sritys:  Medžiagos - plienas, cinkuotas plienas, nerū-
dijantis plienas  (aliuminis). Procesai - MIG suvirinimas, taškinis 
suvirinimas, lazerinis suvirinimas, litavimas, lazerinis pjovimas, 
plazminis  pjovimas. Dangų užnešimas - paviršių apdirbimas 
elektra, dažymas, galvanizavimas, cinkavimas, emaliavimas...  
Biologiškai suyra, pagaminta vandens pagrindu be silikono. Nedegus! 
Žinomiausios įmonės naudojančios Protec: Liebherr, Palfinger,BMW, 
Opel, Porsche, Volvo, Ford, Toyota, Daimler-Chrysler

BINZEL 
Pasta apsauganti nuo tiškalų “Dusofix” 300g
192.d033&bnz

NAUJIENA



17

590 €
818,18 €

713,90 €
Ypatinga kaina su PVM

41,58 €
70,25 €

50,31 €
Ypatinga kaina su PVM

41,58 €
70,25 €

50,31 €
Ypatinga kaina su PVM

Suvirinimo skydelis Personal Pro 
su auto. filtru DIN9-13

0000104997&em
Profesionalus automatiškai užtamsėjantis suvirinimo skydelis su oro filtravimo įrenginių 
ir pakeliama priekine dalimi. Matomumo laukas 93x43mm. Po automatiškai tamsėjančiu 
filtru yra didelis skaidrus apsauginis stikliukas šlifavimo darbams. Skydelis tinka MMA, 
MIG/MAG, TIG suvirinimo, plazminio pjovimo ir šlifavimo darbams. Skydelyje įmontuoti 
šoniniai langai. Tamsėjimo greitis 0.2ms. Persijungimas iš tamsaus i šviesų reguliuojamas 
0,1-0,9s intervale. Reguliuojamas jautrumas. Pagamintas pagal EN379 1/1/1/2. Sensorių 
skaičius: 4. Darbo laikas su standartine baterija 10valandų. Komplektuojamas su Ličio 
baterija. Komplektą sudaro: Suvirinimo šalmas 
su pakeliama priekine dalimi; Filtravimo ir 
oro tiekimo įrenginys su žarna; 
Ličio baterija; Baterijos įkroviklis; 
Nešiojimo krepšys.

-41

2120 €
Klauskite asmeninio 

pasiūlymo.

Komplekto kaina be PVM

11,98 €
14,50 €

Kaina su PVM

22,31 €
27 €

Kaina su PVM
17,93 €

21,70 €
Kaina su PVM

ESAB

7025100700&em + 7925170180&em + 7925220180&em
Nusiurbimo našumas (net) 1250m3/h
Celiuliozinis 50 m2 filtras su metalo kibirkščių gaudytuvu.
Filtro užterštumo indikatorius. Galingumas 0,75kW/1f 230V.
Maksimalus triukšmo lygis 69 dB (A).
Matmenys (be alkūnės) L1210xW810xH900 mm.
Maitinimas 400V/3f/50 Hz.

EUROMATE mobili suvirinimo dujų 
nutraukimo valymo sistema 
Mobiflex200M

NAUJIENA

39.55.75004&vla 39.55.75030&vla

VLAMBOOG suvirinimo/pjovimo akiniai 
Flippo 4, tamsumas DIN 5 

VLAMBOOG suvirinimo/pjovimo akiniai 
Multi Safe, tamsumas DIN 5

Suvirinimo skydelis Eco-Arc II 90x110mm 
atverčiamu stikliuku
0700000762&ESAB

Suvirinimo skydelis DIN 9-13 Shine

Savaime užtemstantis suvirinimo skydelis 
DIN9-13 Shine-5000 red

000.00.sh/nd&other 
Savaime užtemstantis suvirinimo skydelis.
Tamsinimas DIN 9 - 13. 
Tamsinimas išjungtu režimu DIN 4.
Apžvalgos plotas 96x42 mm.
Reakcijos laikas: - šviesu - tamsu 0,0001 s
- tamsu - šviesu 0,1-0,9 s
Tolygiai reguliuojamas jautrumas.

AS-5000FI&OTHER 
Tamsumas išjungtoje būsenoje - DIN4.  Matymo plotas 96x42mm.
Reakcijos laikas 0,0001s. Persijungimas iš tamsaus į šviesų 0,1-0,9s. 
Jautrumas: nuosekliai reguliuojamas. CE klasifikacija EN379 1/1/1/2
Jutiklių skaičius: 2. Darbinė temperatūra: -10c iki +65c.
Maitinimas: vidinė Ličio baterija CR2450 + saulės elementas.
Masė 495g. Susidėvinčios dalys: 
išorinis apsauginis stikliukas 000.50.SH&OTHER; 
vidinis apsauginis stikliukas 000.10.SH&OTHER.
Galvos raištis - 000.30.SH&OTHER
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56.53.85&cepro
Stiklo pluošto audinys (tekstūra). Storis 1,5mm. 
Juodo grafito danga iš abiejų pusių. 
Temperatūrinis atsparumas 700C. Pikinė temperatūra 
900C. Tinka naudoti horizontalioje padėtyje 
(suvirinimui ir šlifavimui).

Suvirinimo antklodė Thetis 200x200cm

165 €
292,56 €

199,65 €
Ypatinga kaina su PVM

23 €
38,02 €

27,83 €
Ypatinga kaina su PVM

28 €
42,65 €

33,88 €
Ypatinga kaina su PVM

245 €
411,57 €

296,45 €
Ypatinga kaina su PVM

79 €
136,36 €

95,59 €
Ypatinga kaina su PVM

58 €
81,82 €

70,18 €
Ypatinga kaina su PVM

99 €
148,76 €

119,79 €
Ypatinga kaina su PVM

Suvirinimo ekranas su užuolaida 
200x215(W)cm oranžinė Omnium

CEPRO Suvirinimo užuolaida 180x140cm

CEPRO Suvirinimo užuolaida 220x140cm

Suvirinimo ekranas su užuolaida 
200x375(W)cm oranžinė Omnium

Suvirinimo užuolaida su rėmu 200x200cm 
oranžinė CE Gazelle

Suvirinimo antklodė Kronos 200x200cm Cepro 

36.34.15&cepro oranžinė,  
36.34.19&cepro tamsiai žalios spalvos

16.15.18.0010&cepro oranžinė, 
16.19.18.0010&cepro tamsiai žalios spalvos
Storis 0,4 mm. 
Atitinka EN-1598 standarto reikalavimus.
Komplekte su pakabinimo kilpomis (7 vnt.)

16.15.22.0010&cepro oranžinė,
16.19.22.0010&cepro tamsiai žalios spalvos
Storis 0,4 mm. 
Atitinka EN-1598 standarto reikalavimus.
Komplekte su pakabinimo kilpomis (7 vnt.)

36.36.15&cepro oranžinė , 
36.36.19&cepro tamsiai žalios spalvos

36.39.25&cepro oranžinė, 
36.39.29&cepro tamsiai žalios spalvos
Ekranas pagamintas iš cinkuoto vamzdžio 
25mm, sveria apie 6kg ir lengvai gali būti stu-
miamas rankomis.
Gazelle suvirinimo ekranas tiekiamas kaip 
komplektas tvirtoje kartono dėžėje.
Storis 0,4mm. Atitinka EN-1598 standartą. 
Darbinė temperatūra +5 iki +80C

56.50.65&cepro
Stiklo pluošto audinys (gijų). 
Storis 0,68mm. PU-danga iš vienos pusės. 
Atsparumas temperatūrai 550 C. 
Pikinė temperatūra 600 C. 
Tinka lengviems suvirinimo ir šlifavimo darbams.

-41

-43

-35 -30

-34

-44

-40
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34,63 €
41,90 €

Kaina su PVM
11,90 €

14,40 €
Kaina su PVM

8,76 €
10,60 €

Kaina su PVM

9,59 €
11,60 €

Kaina su PVM

Adapteris suvirinimo vielai 
Tipas-F maks.15kg 
g06937&bnz

8,43 €
10,20 €

Kaina su PVM
119,84 €

145 €
Kaina su PVM

CEPRO
Suvirinimo stalas su grotelėmis 
63x85x80 cm 

45.41.01.6385&CEPRO
Suvirinimo stalas su grotelėmis ir akmens stalviršiu. 
Visi Cepro suvirinimo stalai pagaminti iš kampinių 
profilių 40x40mm. Padengti milteliniais dažais (žalia 
spalva RAL 6011)

BINZEL žnyplės FIX-ZANGE ORIG 
    12-15mm Nr1
     15-18mm Nr2

193.0013&bnz
193.0014&bnz

TELWIN 
Universalios suvirinimo žnyplės
802582&telw
Įvairios paskirties suvirinimo replės

VLAMBOOG
Suvirintojo plaktukas LS
21.40.20060&vla
Iš plieno, ovali rankena, žalia.

VLAMBOOG 
Suvirintojo plaktukas LS 54
21.40.20070&vla
Iš plieno, rankena iš raudono 
plastiko.

k10515-l&le k10515-m&le k10515-xl&le 
Karščiui atsparūs darbo drabužiai 
suvirintojams 360 g/m².
Audinys: 100% medvilnė, apdorotas 
degimo nepalaikančiomis 
medžiagomis.
daugiausiai 50 skalbimų. 
Galima skalbti 60°C vandenyje.
Naudoti standartines skalbimo 
priemones. 
Galima lyginti karšta laidyne.
Cheminis valymas galimas 
su išlygomis.

LINCOLN ELECTRIC suvirintojo kombinezonas, 
Lincoln, raudonas/juodas, dydis  L, M, XL

490 €
768 €

592,90 €
Ypatinga kaina su PVM
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      Suvirinimo elektrodai  Kaina su PVM Akcijos kaina su PVM Akcijos kaina be PVM

Limarosta 312 2,5mm/2,6kg ISO 3581-A: E 29 9 R 12
AWS A5.4: E312-17 
Dideliu chromo ir nikelio (CrNi) kiekiu legiruotas, visoms padėtims tinkantis 
rutilinio-bazinio glaisto elektrodas. Puikiai tinkantis remontiniams darbams. 
Specialiai sukurtas sunkiai virinamų markių plienams, kaip šarvų plokštėms, 
austenitiniams manganu (Mn) legiruotiems ir daug anglies turintiems 
plienams.

557640&le 63,14 € 40 € 48,40 €

Limarosta 312 3,2mm/5,0kg  557664&le 126,69 € 80 € 96,80 €

Omnia 46 2,0mm/4,2kg

AWS A5.1 : E6013
ISO 2560-A: E 38 0 R 11 
Bendros paskirties rutilinio glaisto elektrodas. 
Skirtas virinti visose erdvinėse padėtyse švarų 
konstrukcinį plieną.

 588666&le 30 € 17,50 € 21,18 €

Omnia 46 2,5mm/4,8kg 588662&le 20,99 € 12,50 € 15,13 €

Omnia 46 3,2mm/6,2kg  588667&le 20,27 € 24,53 €

Omnia 46 4,0mm/5,9kg 588668&le 26 € 14 € 16,94 €

Baso G 2,5mm/2,8kg
ISO 2560-A: E 42 5 B 32 H5
AWS A5.1: E7018-H4R 
Bazinio glaisto, itin mažai vandenilio prilydytame metale sudarantis elek-
trodas (HDM 2ml/100g). Puikus suvirinamumas visose erdvinėse padėtyse. 
Metalo prilydimas 115-120%. Suvirinimas AC/DC srove visose erdvinėse 
pozicijose ypač vamzdžiams. Puikiai tinka darbui lauke. Geros smūginės 
charakteristikos prie -500C.

570823&le 18,59 € 12,50 € 15,13 €

Baso G 3,2mm/4,4kg 570762&le 25,62 € 17,50 € 21,18 €

RepTec Cast1 2,5mm/2,5kg
ISO 1071: E C Ni-CI
AWS A5.15: ENi-CI 
Nikelio (Ni) elektrodas skirtas remontiniams ketaus suvirinimo darbams ir 
ketaus su plienu suvirinimui. Sudaro minkštą kalų metalą. Prilydyto plieno 
kietumas ~175HB. Pageidautina virinti DC- (nuolatine) srove, tai duoda pul-
suojantį suvirinimo lanką, gilų įsiskverbimą, lygų paviršių, nėra nesusiliejimo 
defektų. Virinant AC (kintama) srove inešama mažiau karščio, tai svarbu 
užpildant suvirinimo siūlę.

400885&le 210 € 125 € 151,25 €

RepTec Cast1 3,2mm/2,5kg 400892&le 202,64 € 120 € 145,20 €

Conarc 49 3,2mm/4,5kg ISO 2560-A: E 46 3 B 42 H5. AWS A5.1: E7018-H4 
Bazinio glaisto, mažai vandenilio prilydytame metale sudarantis elektrodas 
(HDM<5ml/100g), skirtas laivų statybai ir bendrosios paskirties konstrukci-
joms, paprastai tinkantis visoms padėtims, išskyrus vertikaliąją žemynkryptę. 
Beveik nesudaro purslų, puikus drėkinimas ir pilna suvirinimo lanko kontrolė. 
Vienas srovės stipris gali būti naudojamas visoms suvirinimo padėtims. 
Didelis prilydymo našumas 120%.

588717&le 23,12 € 15 € 18,15 €

Conarc 49 2,5mm/2,7kg  588715&le 3,72 € 4,50 €

Wearshield ME 3,2mm/2,5kg
DIN 8555: E10-UM-60-GRZ. EN 14700: E Fe14 
„Wearschield ME“ elektrodai suformuojantys kietlydinio dangą. Sukurti 
metalams, kurie turi sąlyti su žeme. Atsparumo dilinimui ir smūgiams savybių 
derinys, veiksmingas iki 600°C laipsnių veikiamose sąlygose. Paprastai 
naudojami liejinių replėms, grandyklių, plūgų peiliams, anglių kasyklų 
latakams, valcavimo staklių kreiptuvams, mentėms, buldozerių peiliams, 
ekskavatorių kaušams. 
Tipinės kietumo reikšmės (virinant ant minkšto plieno): 
1 sluoksnis  - 55HRc, 2 sluoksnis  - 60HRc 
Wearshield elektrodai pasižymi itin dideliu metalo prilydimu 170%

 400328&le 44,70 € 30 € 36,30 €

Wearshield 4,0mm/2,5kg  400335&le 35,65 € 25 € 30,25 €

Pakuotės kaina

„Wearshield ME“ elektrodai, suformuojantys kietlydinio 
dangą. Jie sukurti metalams, kurie liečiasi su žeme. Tai 
savybių rinkinys atsparumui smūgiams didinti, veiks-
mingas iki 600 °C laipsnių veikiamomis sąlygomis. 
Šie elektrodai paprastai naudojami liejinių replėms, 
grandyklių, plūgų peiliams, anglių kasyklų latakams, 
valcavimo staklių kreiptuvams, mentėms, buldozerių 
peiliams, ekskavatorių kaušams.
Tipinės kietumo reikšmės (virinant ant minkšto plieno):
1 sluoksnis – 55HRc
2 sluoksnis – 60HRc
„Wearshield“ elektrodai 
itin stipriai prilydo 
metalą 170 %

Elektrodas ketui virinti šaltuoju būdu visose erd-
vinėse padėtyse.
Elektrodas su nikelio šerdimi ir danga, turinčia 
nedidelį kiekį šlako. Siekiant sumažinti įtrū-
kimų dėl susitraukimo įtampos riziką, reko-
menduojama lieti trumpas siūles ir iškalti plak-
tuku. Siūlės metalo paviršius gerai pasiduoda 
apdirbimui. Optimalus pasirinkimas, kai reikia 
daugiasluoksnio virinimo nikelio pagrindu.

„Wearshield ME“ 
elektrodai

„RepTec Cast 1“ – 
remontinis ketaus virinimas.
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Suvirinimo viela Kaina su PVM Akcijos kaina be PVM Akcijos kaina su PVM

Savisaugė viela, Innershield 
NR211MP 0,9mm 0,45kg

AWS A5.20/A5.20M: E71T-11
EN ISO 17632-A: T 42 Z Z N 1 H10 
Universalios suvirinimo galimybės su įvairiais baziniais 
metalais. Lengvas šlako pašalinimas. Nereikia naudoti 
apsauginių dujų.

B10283-1&LE 9,40 € 7 € 8,47 €

Lincoln SupraMig  
SG2 1,0mm/15kg

16S1015BRE&LE 46,56 € 25 € 30,25 €

Lincoln UltraMag  
0,6mm/5kg AWS A5.18/A5.18M: ER70S-6

EN ISO 14341-A: G 46 4 M 3Si1/G 42 3 C 3Si1
Ištisinė viela pusiau automatiniams ir automatiniams 
suvirinimo darbams. Geras vielos tiekiamumas, pastovus 
suvirinimo našumas. Labai geras suvirinamumas, stabilus 
lankas, žemas purslavimo lygis. Aukštas produktyvumas. 

e06p005r6e&le 25,54 € 20 € 24 €

Lincoln UltraMag  
0,8mm/5kg

E08p005r6e00&le 21,32 € 15 € 18,15 €

Miltelinė viela, Premium E71T-1C  
1,2mm 15kg PREMIUM 

Tai rutilinio tipo viela su fliuso užpildu, skirta suvirinimui 
visose erdvinėse padėtyse, pasižyminti puikiu suviri-
namumu, naudojama su Co2 apsauginėmis dujomis.

E71T-1C_1.2MM_15KG&P 43,28 € 22 € 26,62 €

Suvirinimo viela Kaina su PVM Akcijos kaina be PVM Akcijos kaina su PVM

LNM 304Lsi 1,0mm/15kg  581393&le 201,88 € 100 € 121 €

LNM 309Lsi 1,0mm/15kg AWS A5.9: ER309Lsi. ISO 14343-A: G 
23 12 Lsi. Ištisinė viela skirta suvirinti 
nerūdijantį plieną su angliniu plienu. 
Su padidintu silicio kiekiu geresniam 
drekinimui.

595789&le 298,12 € 130 € 157,30 €

LNM 309Lsi 1,2mm/15kg  595796&le 290,52 € 130 € 157,30 €

LNM 316 0,8mm/5kg 580631&LE 108,14 € 60 € 72,60 €

LNM 316 1,0mm/15kg 581430&le 251,32 € 95 € 114,95 €
Pakuotės kaina

Pakuotės kaina
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 Volframinis elektrodas Kaina be PVM Kaina su PVM

WP10 1,6x175mm žalias 700.0007&bnz 1,70 € 2,06 €

WP10 2,4x175mm žalias 700.0012&bnz 3,39 € 4,10 €

WP10 3,2x175mm žalias 700.0016&bnz 5,78 € 6,99 €

WC20 1,6x175mm pilkas 700.0167&bnz 1,85 € 2,24 €

WC20 2,4x175mm pilkas 700.0169&bnz 3,72 € 4,50 €

E3 1,6x175mm purpurinis 700.0306.10&bnz 1,78 € 2,15 €

E3 2,0x175mm purpurinis 700.0307.10&bnz 2,65 € 3,21 €

E3 2,4x175mm purpurinis 700.0308.10&bnz 3,55 € 4,30 €

WL10 1,6x175mm juodas 700.0158&bnz 1,94 € 2,35 €

WL10 2,4x175mm juodas 700.0160&bnz 3,89 € 4,71 €

WL20 2,4x175mm mėlynas 700.0222&bnz 3,89 € 4,71 €

WL15 1,6x175mm mėlynas 700.1184&bnz 1,78 € 2,15 €

WL15 2,4x175mm mėlynas 700.1186&bnz 3,55 € 4,30 €

Pasikviesk į svečius 
DEMO autobusą

Prekių kiekis ribotas. Prekių kaina nurodyta su PVM. Reklaminiame leidinyje pavaizduotos prekių nuotraukos yra 
orientacinės. Reali prekių komplektacija gali skirtis nuo pateiktų nuotraukose. Jei šiame buklete nurodytos kainos 
nesutampa su įrankių centruose STOKKER nurodytomis kainomis,  prašome laikyti tai spaudos klaida ir vadovautis 
įrankių centruose STOKKER nurodytomis kainomis.

STOKKER Vilnius 
Savanorių pr. 119, tel. (8 5) 237 5523
STOKKER Kaunas  
Islandijos pl. 5, tel. (8 37) 310 396
STOKKER Klaipėda 
Tilžės g. 53, tel. (8 46) 300 309
STOKKER Alytus
Pulko g. 39, tel. (8 315) 72 607
STOKKER Šiauliai
Pramonės g. 12a, tel. (8 41) 390 320

STOKKER Utena
Vaižganto g. 9-1, mob. tel. (8 698) 15 384
STOKKER Tauragė
Šilalės g. 87A, mob. tel. 8 (615) 66 324
STOKKER Pasvalys
Stoties g. 32, tel. (8 696) 77 473
STOKKER Mažeikiai
Mob. tel.  8 (687) 24369

W W W . S T O K K E R . C O M

Pasikvieskite mūsų demo autobusą į svečius.
Demo autobusas pilnai aprūpintas suvirinimo 
įranga ir medžiagomis. Mes su malonumu 
atvyksime pas Jus ir pademonstruosime jų 
galimybes vietoje.  Demostracijos metu Jūs 
galėsite patys patikrinti, pajausti ir pabandyti 
skirtingus suvirinimo procesus ir medžiagas. 
Autobuse yra galingas arsenalas suvirinimo 
įrangos ir medžiagų, kurias mielai 
pademonstruosime Jums.


