EWMsvetsteknik
Allt från en och samma leverantör.

www.ewm-group.com

WE ARE WELDING
EWM AG är den största tyska tillverkaren av utrustning för ljusbågesvetsning och en av världens
ledande leverantörer. Vårt mål är att vara först och bäst när det handlar om teknik, kvalitet och
kundnytta.
I mer än 60 år har vi som innovationsledare drivit den tekniska standarden på vår marknad
framåt och utvecklar tillsammans med våra partner och kunder framtidens svetsteknik så att
svetsprocesserna blir ännu lönsammare, ännu säkrare och mer resursbesparande.
Vårt företag och våra framgångar drivs av människor som känner gemenskap tack vare en
gemensam anda och passion. Vi är ett internationellt familjeföretag med säte i Mündersbach,
Tyskland. Du kan lita på vårt ord – på samma sätt som du kan lita på de skarvar som
sammanfogas med vår teknik.

Vi älskar att svetsa · Vi lever för att svetsa · Vi är svetsning

Robert Stöckl, försäljningschef | Michael Szczesny, utvecklingschef | Susanne Szczesny-Oßing, styrelseordförande
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Kvalitet –
Made in Germany
För oss betyder kvalitet att sträva efter perfektion.
Våra kvalitetskrav kräver att varje maskin, varje svetsbrännare och allt som har EWM:s logga är av
högsta kvalitet och livslängd.
För att uppnå det
baseras vår kvalitetspolicy
huvudsakligen på tre saker:

Vårt stora
tillverkningsdjup
ligger över
genomsnittet för
marknaden

Stort tillverkningsdjup
Högkvalificerade
ingenjörer
utvecklar vår teknik och våra
metoder i vårt teknikcentrum
i Mündersbach i Tyskland. Alla
avgörande komponenter i våra
maskiner har tillverkats och
utvecklats av oss. Därmed har
vi inte bara full kontroll över vår
tillverkningsprocess, utan vi är
även säkra på att alla komponenter
har
utvecklats
enligt
vårt
hållbarhetsinitiativ BlueEvolution.

Komponenter
och material av
högsta kvalitet

Komponenter och material
av högsta kvalitet
Till våra produkter använder vi
robusta höljen, effektiva kylningar
och
generellt
väl
tilltagna
komponenter, som aldrig slits till
gränsen – det leder till maskiner
med lång hållbarhet och stora
effektreserver.

Eftersom vi är så säkra på vår kvalitet utlovar vi:
3 års garanti på svetsmaskiner, 5 års garanti på transformatorer och likriktare ...
utan begränsning när det gäller antalet drifttimmar.

I 3 skift, 24 timmar per dag, 7 dagar per vecka!
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Ett
generellt
kvalitetsstyrningssystem

Kvalitetsstyrningssystem
Vi använder vårt kvalitetsstyrningssystem för att - säkerställa
kvaliteten. Med den senaste
testtekniken,
en
fullständig
kvalitetskontroll och välutbildade
medarbetare som är medvetna
om våra kunders ansvar. Vi är
certifierade enligt SS-EN ISO 9001.

EWM-svetsteknik –
Allt från samma leverantör
Som totalleverantör tar vi på oss ansvaret
för hela svetsprocessen.
Vi finns där för dig, redan innan du börjar med svetsningen. Vi hjälper er med utveckling och
optimering av svetsprocessen och utför testsvetsningar på prover tillsammans med er för att ta fram
den lönsammaste och effektivaste lösningen för era krav.
Vi erbjuder perfekt anpassade tillsatsmaterial för de innovativa EWM-svetsmetoderna. Vi har
även svetstekniska tillbehör för minimalt slitage och optimal användning av råmaterial. Detta
är inte bara skonsamt för miljön och resurserna. Det minskar även efterarbetet och därmed
produktionskostnaderna.

Med EWM har du en
kontaktperson för hela
svetstekniken.
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Ca

Fler än
produkter

Kontakta oss!
Vårt kompletta systemutbud
sträcker sig från svetsmaskiner
och svetsbrännare till
tillsatsmaterial och
svetstekniska tillbehör för
manuella och automatiserade
tillämpningar. Det omfattar
dessutom innovations- och
teknikrådgivning ”ewm
maXsolution“ samt lösningar
för Industri 4.0 och en
omfattande service.

Försäljnings- och
servicekontor

medarbetare

1

Partner för hela
svetstekniken
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Få alla innovativa EWM-svetsmetoder
utan merkostnad.
I dag är flexibilitet en grundförutsättning på en marknad med snabbt växlande krav och
individualiserade lösningar. De olika svetsuppgifterna kräver olika karakteristik. För att du alltid ska
ha det optimala stödet ingår alla innovativa svetsmetoder utan merkostnad i maskinerna.

Få alla innovativa EWM-svetsmetoder utan merkostnad.
Därmed har du inte bara fullständig flexibilitet från starten utan även en snabb

tillgänglighet utan tidsförluster eller extrakostnader.

MIG/MAG









forceArc/forceArc puls
wiredArc/wiredArc puls
rootArc/rootArc puls
coldArc/coldArc puls
Positionweld
pipeSolution
TIG-Liftarc
Manuell elektrodsvetsning

TIG





activArc
spotArc
forceTig
tigSpeed

Manuell elektrodsvetsning

Plasma
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BlueEvolution –
hållbarhetsinitiativet från EWM
Vi tar som företag och människor ansvar:
för våra beslut, för våra produkter och tjänster – gentemot våra kunder, vår miljö och bolaget. I vår egenskap av ledande
teknikföretag ser vi det som en skyldighet att agera hållbart och att även hjälpa våra kunder att skydda av miljön. Denna
tanke omsätts konsekvent redan vid utvecklingen, konstruktionen och produktionen av våra produkter.

De värme- och energireducerande EWMsvetsmetoderna bidrar också till hållbarhet
och en besparing i råmaterial och energi.
Intelligenta regleringsprocesser kräver
färre svetsskikt, vilket även innebär kortare
svetstider och minskade svetsrökpartiklar.
Utsläpp förhindras innan de uppkommer.

EWM:s energibesparande inverterteknik
utmärker sig genom den låga
förbrukningen av primärenergi och
den höga verkningsgraden. Kompakta,
lätta former skonar resurserna, både
direkt vid materialanvändningen och
senare genom lägre transportkostnader.
Våra produkters långa livslängd bidrar
dessutom till att hålla belastningen på
vår miljö så liten som möjligt.

Maskiner och tillsatsmaterial
som är anpassade efter
varandra, samr tråd- och gasbesparande foggeometrier,
sparar ström och material
och är ytterligare ett plus
för miljön, eftersom inga
utsläpp belastar naturen vid
tillverkningen. De kortare
svetstiderna och mycket lite
efterarbete minskar också
produktionskostnaderna.

Det gagnar förstås även människorna –
mindre svetsrök och buller ger bättre och
hälsosammare arbetsvillkor för svetsarna.

EWM AG /// www.ewm-group.com
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EWM-systemet
Ett system som kopplar ihop allt
Vi utvecklar våra produkter själva och har ett stort tillverkningsdjup, från svetsmaskiner och
svetsbrännare till tillbehörskomponenterna och vårt effektiva EWM-kvalitetssäkringssystem.
Det gör att du kan förlita dig på oss.
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Dina fördelar

Hållbart
framgångsrikt
företag

Med EWM arbetar du snabbt, säkert och effektivt –
din produktivitet ökar markant.

Allt från en och
samma leverantör

Vi tar det tekniska ansvaret hela din svetsprocess.

Service som du kan
lita på

Du drar nytta av utbildningar, underhåll,
systeminstallationer och mycket mer.

EWM maXsolution

Med vår nya innovations- och teknikrådgivning
ger vi dig stöd vid optimeringen av dina
arbetsplatser och processer.

Garanterad kvalitet

3 års garanti* på svetsmaskiner och 5 års
garanti* på transformatorer och likriktare – även
vid 3-skiftsdrift, 24 timmar om dygnet 7 dagar i
veckan.

All in – Samtliga
karakteristiker och
svetsmetoder ingår
i priset

Vi erbjuder en lösning för varje svetsuppgift –
eftersom alla maskinspecifika svetsmetoder för
stål, CrNi samt aluminium (SS-EN 1090-certifierat)
ingår alltid i maskinpriset.

*i enlighet med EWM:s garantivillkor

EWM AG /// www.ewm-group.com
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Högsta kvalitet
Genom att vi själva utvecklar våra produkter komplett och har
ett stort tillverkningsdjup för alla komponenter i EWM-systemet

Inverter-svetsmaskiner

Trådmatarenhet

PM- och MT-brännare

	Lätt, kompakt och resursbesparande
med effektiv inverterteknik

 Säker trådmatning med fyra drivna
trådmatarrullar

 Egna effekthalvledare
 H
 ög intermittens tack vare generös
effektdelsdimensionering

 Minimerade riggningstider tack
vare delar som inte kan tappas
bort, automatisk trädning och
verktygslöst utbytbara, färgmarkerade
trådmatarrullar

 Perfekt kylning och optimal avstämning
ger mindre efterarbete, svetssprut,
utsläpp och slitage

 Stora effektreserver som möjliggör
användning av upp till 70 meter långa
mellanslangpaket

 De dubbelkullagrade drivaxlarna ger
längre användningstider och mindre
slitage

 Energisparande standby-funktion

 Belysning inuti

 Utmärkta svetsegenskaper

 Lång livslängd, underhålls- och
servicevänlig
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 Separat gasstyrning och laminerad
gasövertäckning ger lägre
gasförbrukning
 Optimal ergonomi för enkel hantering
 Mindre friktion och längre
användningstider genom övergångsfri
trådstyrning (Euro centralanslutning till
kontaktrör)
 Kan repareras, vilket gör dem
miljövänliga

Mer information på
www.ewm-group.com

Kontaktrör
M7/M9

Innovativa
svetsmetoder

 Sparsam tack vare lång
livslängd – (upp till 5 gånger
längre än konventionella
system)

 Sparar material-, energioch lönekostnader, t.ex.
med nya foggeometrier
och färre svetsskikt

 Optimal värme- och
strömövergång tack vare
30 % större materialdiameter,
längre kontaktyta och
koniskt säte jämfört med
standard M6/M8

 Minimerar för- och
efterarbetet

 Bättre värmebortledning ger
mindre stänkvidhäftning
 Säkert fäste genom förskruvat
gasmunstycke

 Sparar ström genom att
använda inverterteknik
med energireducerade
svetsmetoder
 Bättre för miljö och
arbetsförhållanden tack
vare mindre svetsrök

Mellanslangpaket
 Mycket enkel montering
utan verktyg och ingrepp
i maskinen
 Stora diametrar leder till
optimala svetsegenskaper
även vid hög belastning
 Vävinmantlade, diffusions-fria
skyddsgasslangar (SS-EN 559)
 Svetsströms-stickkontakter av
industrikvalitet
 Torsionsfasta styrledningar

Tillsatsmaterial
 Passar till alla
svetsuppgifter
 Tillverkade enligt EWM:s
stränga kvalitetskrav
 Maximal processäkerhet
tack vare perfekt
anpassning till EWMsvetsmetoder och
-svetssystem
 Allt från en och samma
leverantör

EWM AG /// www.ewm-group.com
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Tillåt mig att presentera: Titan XQ
Welding 4.0 – framtidens svetsning.
Erövra den nya dimensionen – välkommen till EWM:s värld Welding 4.0.
Den professionella svetsningens framtid är uppkopplad, digital och papperslös. Det är kraven från nästa generations
industri – Industri 4.0 – som varje företag förr eller senare måste uppfylla. Med den nya MIG/MAG-multiprocesssvetsmaskinen Titan XQ och Welding 4.0-svetsstyrningssystemet ewm Xnet levererar EWM den perfekta lösningen för
svetsindustrin – framtidssäkrad högsta kvalitet, för ännu lönsammare, kvalitativt certifierbar svetsning.

Alla innovativa svetsmetoder och karakteristik ingår
i investeringskostnaden för svetsmaskinen
	Alltid kvalitets- och effektivitetsoptimerad
svetsning, eftersom samtliga innovativa
svetsmetoder från EWM är tillgängliga som
standard

Titta på svetsanvisningar och svetsdata på
mobila enheter – en blick säger allt
	Enkel parameterkontroll direkt på svetsarens
arbetsplats tack vare att samtliga aktuella
svetsdata kan hämtas

Welding 4.0-svetshanteringssystemet ewm Xnet
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Skapa papperslösa svetsanvisningar –
tilldela svetsanvisningar till konstruktionselement och svetsare
	Effektiv framställning av
svetsanvisningar och
kvalitetssäkrande tilldelning,
bekvämt från kontoret

Deladministration för effektiv tillverkning –
steg för steg för perfektion
	Bekväm och delbaserad
tilldelning av svetsanvisningar för varje
enskild sträng/fog ger en
minimering av svetsfelen

PM-svetsbrännare med grafisk display –
information direkt vid arbetsstycket
	Tidsbesparande avläsning och kvittering
av den aktuella svetsuppgiften enligt
svetsföljdschemat bekvämt via
svetsbrännaren vid arbetsstycket

EWM AG /// www.ewm-group.com
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Welding 4.0
svetshanteringssystem ewm Xnet
En intelligent koppling mellan människa och maskin som förbättrar produktiviteten och ger ett automatisk
dataflöde inom produktionskedjan: Industri 4.0 etablerar sig även inom svetstillverkningen med det nya innovativa
Welding 4.0-svetshanteringssystemet ewm Xnet. Därmed blir framtidskoncept som ”Smart factory” och ”Digital
transformation” verklighet utan stora kraftansträngningar.
Här finns klara fördelar: Den starkare kopplingen mellan produkt och människa ökar effektiviteten och kvaliteten, minskar
kostnaderna och skonar samtidigt resurserna. Med intelligent övervakning och transparens från planering till tillverkning
hela vägen fram till efterberäkning av svetsfogen har du hela tiden överblick. ewm Xnet levererar fördelarna från
Industri 4.0 till svetsföretag av alla storlekar och inriktning. Utnyttja framtiden redan i dag – kontakta oss.

Ökad produktivitet, lägre
kostnader och säkrad kvalitet –
du tjänar på det tre gånger.
Med ewm Xnet beslutar du dig för ett mätbart mervärde i svetsföretagets
hela värdekedja. Det framtidsorienterade svetshanteringssystemet
organiserar tillverkning, planering, kvalitetsstyrning, svetsuppsikt
och administration, och hjälper därmed till att på ett avgörande sätt
förbättra lönsamheten, kvaliteten och dokumentationen. ewm Xnet
framtidssäkrar metallbearbetningsföretagen.

Modulerna och komponenterna i ewm Xnet
// Startset – registrera, administrera och fastställ
förbrukningsvärden i realtid
// WPQ-X Manager – skapa och administrera
svetsanvisningar och tilldela svetsare
// Deladministration – administrera delar, skapa
svetsföljdschema, tilldela svetsanvisningar
// Xbutton – åtkomstbehörigheter och
svetsanvisningstilldelning för svetsaren via
robust Hardware-Key
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t
nsho
Scree

Xnet

Steget till effektivare
och mer resursskonande svetsteknik

Produktivitetsökning – mer arbete på samma tid
 Ökad effektivitet genom längre ljusbågstid per skift
	Kortare ställtider tack vare papperslös överföring av alla
relevanta data och svetsanvisningar direkt till arbetsplatsen
 Färre felkorrigeringar tack vare förbestämda svetsparametrar
	Minskat onödigt stillestånd genom förbrukningsorienterade
underhållsanvisningar i rätt tid, t.ex. för svetsbrännarens
slitagedelar

Minskade kostnader – vinsten ökar vid samma
omsättning
	Identifiering av besparingspotentialer genom upplistning av
förbrukningsvärden för energi, gas och tillsats-material
	Underhållsanvisningar i rätt tid i stället för i förtid ger
minimerad slitagedelsförbrukning
	Vägledande styrning med transparenta processer med
möjlighet till exakt efterberäkning

Kvalitetssäkring och kvalitetsökning –
kvalitet som är ännu bättre
	Långsiktigt bevisbar svetskvalitet tack vare dokumentation
av svetsparametrar och svetsare för varje sträng
	Felminimering genom att svetsanvisningarna kopplas till
komponent, On-Time-övervakning av parametrarna direkt
vid svetsmaskinen och tydlig tilldelning av nödvändig
kompetens hos svetsaren
	Alltid rätt inställda parametrar med tvingande inställningar
från deladministration och svetsanvisningsmanager


	Fackmässig svetsning och avlastning av svets-uppsikten

genom identifiering av svetsarens kompetens med Xbutton

EWM AG /// www.ewm-group.com
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Produktprogram 2017/2018

MIG/MAG-inverter-pulssvetsmaskiner
Titan XQ puls









Titan XQ 350 puls D

Titan XQ 400 puls D

Titan XQ 500 puls D

Titan XQ 600 puls D

forceArc®/forceArc puls®
wiredArc/wiredArc puls
rootArc®/rootArc puls®
coldArc®/coldArc puls®
Positionweld
Puls
TIG
Manuell elektrodsvetsning

Intermittens (40°)

-

-

-

600 A/40 %

-

400 A/80 %

500 A/80 %

550 A/60 %

350 A/100 %

370 A/100 %

470 A/100 %

500 A/80 %
470 A/100 %

Phoenix puls






Phoenix puls

Phoenix 351 puls D

Phoenix 401 puls D

-

-

-

-

-

500 A/60 %

-

-

400 A/100 %

430 A/100 %

350 A/100 %

400 A/100 %

Phoenix 355 puls C

Phoenix 355 puls D

Phoenix 405 puls D

Phoenix 505 puls D

forceArc®/forceArc puls®
rootArc®/rootArc puls®
Puls
TIG
Manuell elektrodsvetsning

Intermittens (40°)
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Phoenix 501 puls C

forceArc®/forceArc puls®
rootArc®/rootArc puls®
Puls
TIG
Manuell elektrodsvetsning

Intermittens (40°)







Phoenix 401 puls C

350 A/40 %

-

-

-

300 A/60 %

350 A/60 %

-

500 A/60 %

270 A/100 %

300 A/100 %

400 A/100 %

430 A/100 %

Mer information finns i
maskinkatalogen och
på www.ewm-group.com

3i1

alpha Q puls








MIG/MAG-, TIG-, manuell elektrodsvetsning

alpha Q 330 puls C alpha Q 351 puls D alpha Q 551 puls D

forceArc®/forceArc puls®
rootArc®/rootArc puls®
coldArc®/coldArc puls®
pipeSolution
Puls
TIG
Manuell
elektrodsvetsning

Intermittens (40°)

330 A/40 %

-

-

-

-

270 A/60 %

-

550 A/60 %

550 A/60 %

550 A/60 %

210 A/100 %

350 A/100 %

420 A/100 %

420 A/100 %

420 A/100 %

Phoenix 451 puls

Phoenix 551 puls

-

-

Phoenix 551 puls D

Phoenix 551 puls 2DV

450 A/80 %

550 A/60 %

550 A/60 %

550 A/60 %

420 A/100 %

420 A/100 %

420 A/100 %

420 A/100 %

Picomig puls






Picomig 180 puls

Picomig 185 puls

Picomig 355 puls

180 A/25 %

180 A/25 %

350 A/40 %

120 A/60 %

120 A/60 %

300 A/60 %

100 A/100 %

100 A/100 %

270 A/100 %

forceArc®/forceArc puls® 1)
rootArc®/rootArc puls® 1)
Puls
TIG
Manuell elektrodsvetsning

Intermittens (40°)

1)

alpha Q 551 puls D alpha Q 551 puls 2DV

endast Picomig 355 puls

EWM AG /// www.ewm-group.com
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Produktprogram 2017/2018

MIG/MAG-inverter-svetsmaskiner
Taurus*





Taurus*

Picomig

-

-

-

-

-

500 A/60 %

350 A/100 %

400 A/100 %

430 A/100 %

Taurus 355 C

Taurus 355 D

Taurus 405 D

Taurus 505 D

350 A/40 %

-

-

-

300 A/60 %

350 A/60 %

-

500 A/60 %

270 A/100 %

300 A/100 %

400 A/100 %

430 A/100 %

Picomig 180 Synergic

Picomig 185 Synergic

Picomig 355 Synergic

180 A/25 %

180 A/25 %

350 A/40 %

120 A/60 %

120 A/60 %

300 A/60 %

100 A/100 %

100 A/100 %

270 A/100 %

forceArc® 1)
rootArc® 1)
TIG
Manuell elektrodsvetsning

Intermittens (40°)
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Taurus 501 C

forceArc®
rootArc®
TIG
Manuell elektrodsvetsning

Intermittens (40°)






Taurus 401 C

forceArc®
rootArc®
TIG
Manuell elektrodsvetsning

Intermittens (40°)






Taurus 351 C

1)

endast Picomig 355 Synergic

3 i 1*
Taurus 351 D

Taurus 401 D

-

-

-

-

-

-

450 A/80 %

550 A/60 %

350 A/100 %

400 A/100 %

420 A/100 %

420 A/100 %

Taurus 400 Basic D

!

MIG/MAG-, TIG-, manuell elektrodsvetsning

Taurus 451 D

Taurus 551 D

Set Taurus 505 Basic Duo Gouging
mejsling upp till 1 000 A

400 A/30 %

-

280 A/60 %

1000 A/60 %

230 A/100 %

860 A/100 %

* TIG-svetsmetoden samt de innovativa svetsmetoderna forceArc® och rootArc® är i Taurus-serien endast tillgängliga i kombination
med Synergic S-styrningen.

Mer information finns i
maskinkatalogen och
på www.ewm-group.com

EWM AG /// www.ewm-group.com
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Produktprogram 2017/2018

MIG/MAG-svetsmaskiner, stegkopplade
Mira

Mira 151

Mira 221

Mira 251

Mira 301

150 A/15 %

220 A/15 %

250 A/20 %

300 A/20 %

-

-

-

-

55 A/100 %

85 A/100 %

125 A/100 %

150 A/100 %

Wega

Wega 401 C

Wega 401 D

Wega 501 D

Wega 601 D

Intermittens (40°)

-

-

-

600 A/45 %

Intermittens (40°)

400 A/60 %

400 A/60 %

500 A/60 %

-

300 A/100 %

300 A/100 %

400 A/100 %

450 A/100 %

Mellandrivning – miniDrive*

miniDrive
Upp till

25 m

Systemexempel: Kompakt svetsmaskin + miniDrive
* Kompatibilitet beroende på maskin, mer information finns i maskinkatalogen

20

Upp till

5m

Saturn

Saturn 301 C

Saturn 351 C

Saturn 351 D

Intermittens (40°)

300 A/40 %

350 A/45 %

350 A/45 %

190 A/60 %

250 A/60 %

250 A/60 %

160 A/100 %

220 A/100 %

220 A/100 %

Mer information finns i
maskinkatalogen och
på www.ewm-group.com

miniDrive
Upp till

20 m

Upp till

Upp till

5m

25 m

Systemexempel: Dekompakt svetsmaskin + trådmatningsdrivning + miniDrive
Vid aluminium-svetsning är det endast möjligt med en maximal längd på miniDrive på 15 m!
EWM AG /// www.ewm-group.com
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Produktprogram 2017/2018

TIG-DC-invertersvetsmaskiner
Tetrix





Tetrix 401 a)

Tetrix 451 a)

Tetrix 551 a)

TIG-DC
activArc®
spotArc®
Manuell
elektrodsvetsning

Intermittens (40°)

Tetrix





Tetrix 351 a)

-

-

-

-

-

-

450 A/80 %

550 A/60 %

350 A/100 %

400 A/100 %

420 A/100 %

420 A/100 %

Tetrix 200 puls b)

Tetrix 200 MV puls b)

Tetrix 230 puls c)

TIG-DC
activArc®
spotArc®
Manuell
elektrodsvetsning

Intermittens (40°)

Picotig

200 A/25 %

200 A/25 %1)

150 A/35 %2)

230 A/40 %

150 A/60 %

150 A/60 %

120 A/60 %2)

200 A/60 %

140 A/100 %

140 A/100 %

100 A/100 %

170 A/100 %

Picotig 200 puls

1)
1)

2)

Picotig MV 200 puls

 TIG-DC
 Manuell

elektrodsvetsning

Intermittens (40°)
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200 A/25 %

200 A/25 %1)

150 A/35 %2)

150 A/60 %

150 A/60 %1)

120 A/60 %2)

140 A/100 %

140 A/100 %1)

100 A/100 %2)

1)

230 V

2)

115 V

2i1

Tetrix 551 AW d)
Kalltråd/hettråd

TIG- och manuell elektrodsvetsning

Tillgängliga Tetrix-styrningar
a)
Smart 2.0, Comfort 2.0, Synergic
b)
Comfort
c)
Smart 2.0, Comfort 2.0
d)
Synergic

550 A/60 %
420 A/100 %

Tetrix 300 puls c)

Tetrix 300 b)

300 A/35 %

-

260 A/60 %

300 A/60 %

210 A/100 %

250 A/100 %

Mer information finns i
maskinkatalogen och
på www.ewm-group.com
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Produktprogram 2017/2018

TIG-AC/DC-invertersvetsmaskiner
Tetrix





Tetrix

Tetrix 551 AC/DC a)

-

-

-

350 A/60 %-

450 A/80 %

550 A/60 %

300 A/100 %

420 A/100 %

420 A/100 %

Tetrix 230 AC/DC puls b)

Tetrix 300 AC/DC puls b)

TIG-DC/TIG-AC
activArc®
spotArc®
Manuell
elektrodsvetsning

Intermittens (40°)

Picotig

230 A/40 %

300 A/35 %

200 A/60 %

260 A/60 %

170 A/100 %

210 A/100 %

Picotig 200 AC/DC puls

 TIG-DC/TIG-AC
 Manuell

elektrodsvetsning

Intermittens (40°)

200 A/35 %
150 A/60 %
140 A/100 %
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Tetrix 451 AC/DC a)

TIG-DC/TIG-AC
activArc®
spotArc®
Manuell
elektrodsvetsning

Intermittens (40°)






Tetrix 351 AC/DC a)

2 i 1 TIG- och manuell elektrodsvetsning

Tetrix 551 AC/DC AW c)
kalltråd/hettråd

Tillgängliga Tetrix-styrningar
a)
Smart 2.0, Comfort 2.0, Synergic
b)
Smart 2.0, Comfort 2.0
c)
Synergic

Mer information finns i
maskinkatalogen och
på www.ewm-group.com

550 A/60 %
420 A/100 %

Het-/kalltrådssystem tigSpeed*

tigSpeed
Upp till

Upp till

4m

10 m

tigSpeed oscillation drive 45 hotwire
Trådmatarenhet för hettråd
Med överlagrad framåt-/bakåtrörelse av
tråden
tigSpeed oscillation drive 45 coldwire
Trådmatarenhet för kalltråd
Med överlagrad framåt-/bakåtrörelse av
tråden
tigSpeed continuous drive 45 hotwire
Trådmatarenhet för hettråd
tigSpeed continuous drive 45 coldwire
Trådmatarenhet för kalltråd

Systemexempel: TIG-svetsmaskin + tigSpeed + svetsbrännare

*Kan användas till alla vattenkylda TIG-svetsmaskin

EWM AG /// www.ewm-group.com
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Produktprogram 2017/2018

Manuell elektrodsvetsning och plasmainvertersvetsmaskiner
Pico

Pico 162 MV

Pico 160

Pico 160 cel puls

 Manuell

elektrodsvetsning
 TIG-DC

Intermittens (40°)

150 A/35 % 1)

110 A/35 % 2)

150 A/35 %

150 A/30 %

120 A/60 % 1)

90 A/60 % 2)

120 A/60 %

120 A/60 %

100 A/100 %

80 A/100 %

100 A/100 %

110 A/100 %

Pico

1)

2)

Pico 350 cel puls

Pico 350 cel puls pws

Pico 350 cel puls pws dgs

350 A/35 %

350 A/35 %

350 A/35 %

 Manuell

elektrodsvetsning
 TIG-DC

Intermittens (40°)

microplasma

280 A/60 %

280 A/60 %

280 A/60 %

230 A/100 %

230 A/100 %

230 A/100 %

microplasma 20

microplasma 50

microplasma 120

-

-

120 A/35 %

-

-

-

20 A/100 %

50 A/100 %

70 A/100 %

 Plasma

Intermittens (40°)
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1)

230 V

2)

115 V

Pico 180 puls

Pico 220 cel puls

Pico 300 cel

Pico 300 cel pws

180 A/25 %

220 A/30 %

300 A/25 %

300 A/25 %

130 A/60 %

160 A/60 %

220 A/60 %

220 A/60 %

120 A/100 %

140 A/100 %

170 A/100 %

170 A/100 %

Degauss

Pico 350 cel puls
+ Pico drive 4L
Pico 350 cel puls pws

Degauss 600

 Avmagnetisering av

rör och plåtar

Avmagnetiseringsström

350 A/35 %
280 A/60 %

-

230 A/100 %

600 A

Tetrix Plasma






-

Tetrix 150 Plasma

Plasma
TIG-DC
activArc®
spotArc®
Manuell elektrodsvetsning

Intermittens (40°)

Mer information finns i
maskinkatalogen och
på www.ewm-group.com

150 A/100 %
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EWM-svetsbrännare
De gas- eller vattenkylda svetsbrännarna är en del av vårt helhetssystem. Tillsammans med andra
EWM-komponenter och innovativa EWM-svetsmetoder ser de till att EWM-svetsströmskällans fulla
kapacitet når fram till svetsprocessen.

28

Dina fördelar

Arbeta lönsamt
tack vare långa
livslängder

Minimala driftskostnader för slitdelar, växlingsoch efterarbete: Alla slitdelar har mycket lång
livslängd genom den optimala kylningen.

Arbeta effektivare
tack vare innovativ
konstruktion

Den optimerade ergonomin sänker kostnaderna
och ökar kvaliteten, eftersom enklare hantering
minskar mängden fel och behovet av efterarbete.

Minska
kostnaderna och
skona resurserna

Separat gasstyrning och laminerad
gasövertäckning ger lägre gasförbrukning.
Extremt lågt slitage genom perfekt kylning och
optimal anpassning till svetsmaskinerna.
Enkel att reparera.

EWM AG /// www.ewm-group.com

29

Teknik som sänker kostnader och
ewm-svetsbrännare
höjer kvaliteten
EWM-svetsbrännare

MIG/MAG
Manuell svetsbrännare
för ett perfekt resultat
Med innovation till perfektion: Få optimala
svetsresultat med våra svetsbrännare och de
innovativa EWM-svetsmetoderna:
 forceArc®/forceArc puls®

 coldArc/coldArc puls

 wiredArc/wiredArc puls

 Positionweld

 rootArc/rootArc puls

 Puls och standard

Manuell svetsbrännare, gaskyld upp till 450 A (CO2)
och vattenkyld upp till 650 A (CO2):
1

PM221/301/401G, PM301/451/551W

C-serien växelhals*

PM221/301CG, PM301/451CW

S-serien korthals*

PM451/551WS

L-serien långhals*

PM451/551WL

MT-serien
Standardsvetsbrännare*

MT221/301/401G, MT301/451/551W

C-serien växelhals*

MT221/301CG, MT301/451CW

S-serien korthals*

MT451/551WS

L-serien långhals*

MT451/551WL

3

Push/Pull
med växelhals (PP)*

PPMT221/301CG
PPMT301/451CW

4

F-serien
Rökutsugsbrännare

MT221G F, MT301/451W F

5

UM-serien
Standardsvetsbrännare

UM 15 G/UM24 G/25 G/UM 36 G
UM 240 W/UM 401 W/UM 501 W

2

1

PM-serien
Standardsvetsbrännare*

G = gaskyld   W = vattenkyld
* Även tillgänglig som funktionsbrännare med styrning

1
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2

3

4

5

Mer info finns i
vår svetsbrännarkatalog och
på www.ewm-group.com

MIG/MAG

TIG; plasma

Automatbrännare
för automatiserade processer

Optimala lösningar
för mångsidiga användningsområden

För automatiserad tillverkning: Våra automatbrännare
kan anpassas individuellt efter varje tillämpning.
Tillsammans med EWM-svetsmetoden svetsar du både
flexibelt och effektivt.

Alltid på rätt sida: Från TIG-standard-, kalltråd- och
hettrådsvetsning (både manuell och automatiserad),
till diminutiv plasmasvetsning med TIG- och
plasmasvetsbrännare från EWM.

Automatbrännare, gaskyld till 330 A (CO2)
och vattenkyld till 650 A (CO2):
6

AMT-automatbrännare i olika
brännarhalsvinklar 0–45°

7

Robotsvetsbrännare

8

Hålaxel-robotsvetsbrännare

9

Manuell svetsbrännare, gaskyld upp till 300 A (DC-)
och vattenkyld upp till 450 A (AC-):

AMT301G
AMT451/551W

10 TIG*
11 TIG little*
12 Plasma
13 spotArc-svetsbrännare punktsvetsning och häftning

Robot-pull-svetsbrännare, gaskyld 420 A (CO2)

14 tigSpeed-svetsbrännare hotwire/coldwire
för kall- och hettrådsvetsning

frontDrive – robot-pull-svetsbrännare

15 comfyTig 18-1 för kall- och hettrådsvetsning
* Även tillgänglig som funktionsbrännare med styrning

Automatbrännare, gas- och vattenkyld:
16 TIG-/plasmasvetsbrännare

6

7

8

9

10

10

11

12

13

14

15

16

EWM AG /// www.ewm-group.com
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EWM-tillsatsmaterial
Vägen till ett optimalt svetsresultat består av mer än bara svetsmaskiner och svetsbrännare. Hos
EWM betraktar vi oss som systemleverantör och erbjuder därför passande tillsatsmaterial till varje
svetsuppgift.

32

Dina fördelar

Allt från en och
samma leverantör

Du har en kontaktperson för alla
systemkomponenter, för hela processkedjan och
för rådgivning och service.

Snabb tillgänglighet
och leverans

Vårt stora centrallager med permanent stort
varulager garanterar snabbaste tillgänglighet och
leveransmöjlighet.

EWM:s
premiumkvalitet

Vi garanterar bästa kvalitet, från svetsstavar och
stavelektroder till massiva trådelektroder och
homogenelektroder.

Maximal
processäkerhet

Alla material är anpassade till svetsmetoderna och
svetssystemen in i minsta detalj.

EWM AG /// www.ewm-group.com
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Processoptimerad
ewm-svetsbrännare
in i minsta detalj
EWM-tillsatsmaterial

MIG/MAG;
pulverbågsvetsning
Kontrollerad kvalitet
för gränslösa möjligheter
Vi erbjuder allt som svetsaren behöver för sitt arbete:
från massiva trådelektroder och homogenelektroder
till pulver för pulverbågsvetsning. Tack vare vår
omfattande kvalitetssäkring, med regelbundna
analyser och provsvetsningar, kan vi garantera största
möjliga processäkerhet. Från kontroll av spolningen
och ytbehandlingens kvalitet, dragfettsandelar och
matningsduglighet (även över större avstånd) till de
metallurgiska egenskaperna.

Du får de bästa svetsegenskaperna med EWMtillsatsmaterial för alla användningsområden:
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Olegerat
Höghållfast
Kallseg
Tål väder och vind
Värmefast
Höglegerat









Värmetålig
Duplex
Nickelbas
Aluminium
Kopparbas
CuAl, CuSi, CuZn-lod
Hårdfyllnad

Du hittar mer information i
Handboken för tillsatsmaterial och
på www.ewm-group.com

TIG; gassvetsning

Manuell
elektrodsvetsning

Säker lösning för tunnväggiga arbetsstycken
och rotsträngar

Maximal flexibilitet för de mest varierande
applikationerna

Vi har ett stort urval av många olika typer av legeringar.
Den snabba tillgängligheten garanterar maximal
flexibilitet för dig. Våra svets- och gassvetsstavar
övertygar med mycket god formbarhet och
högkvalitativt resultat vid underhålls-, reparationsoch sammanfogningssvetsning.

EWM:s stavelektroder är mycket väl lämpade för
alla användningsområden, som tillverkning av rör
och behållare, svetsningar på byggarbetsplatser,
verkstadssvetsningar och applicering av slitagetåliga
skikt. På så sätt är du rustad även för de mest krävande
arbetsuppgifterna. Oavsett om det handlar om
cellulosaelektroder för svetsning av fallande fogar,
rutilelektroder eller basiska elektroder för höga
slagprovsvärden så har vi det du söker i vårt sortiment.

Du får de bästa svetsegenskaperna med EWMtillsatsmaterial för TIG-området:








Olegerat
Kallseg
Tål väder och vind
Värmefast
Höglegerat
Värmetålig
Duplex








Nickelbas
Aluminium
Koppar
CuAl, CuSi, CuZn-lod
Koboltbas
Hårdfyllnad

Du får de bästa svetsegenskaperna med EWM:s
tillsatsmaterial för manuell elektrodsvetsning:





Låglegerat
Värmefast
Höglegerat
Värmetålig

 Duplex
 Nickelbas
 Hårdfyllnad

EWM AG /// www.ewm-group.com
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EWM-svetstillbehör
Komplicerad inköpsprocess? Inte med EWM! Våra återförsäljare och filialer och vår webbutik
erbjuder, utöver svetsmaskiner, även ett omfattande sortiment av tillbehör, från skärteknik och
verkstadskomponenter till arbetsskydd och säkerhet.
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Dina fördelar

Kompetent
teknisk rådgivning

Vår rådgivning omfattar hela svetsprocessen och
naturligtvis även svetstillbehör.

Din pålitliga partner

Vi erbjuder dig omfattande service och pålitliga
reparations- och underhållstjänster.

Hög tillgänglighet
direkt från vårt lager

Vi har fler än 10 000 produkter redo för leverans.

Bästa
leveransvillkor

Ett modernt lagerhållnings- och logistiksystem
och en omfattande uthyrnings- och leasingpark
ger snabba leveranser.

Alltid i din närhet

EWM har mer än 400 återförsäljare och
servicepunkter över hela världen.

EWM AG /// www.ewm-group.com

37

ewm-svetsbrännare
En lyckad sak från A till Ö
EWM-svetstillbehör

Verkstadsutrustning
Bekväm svetsning
med passande utrustning
Vi tar även hand om de små detaljerna som hör
till svetsprocessen. Tryckreducerventiler, värmare,
svetsbord och mycket mer: hos oss hittar du vad du
behöver.

Bättre arbetsresultat med EWM:s
verkstadstillbehör:
 Tryckreducerventiler
och tillbehör
 Slip- och
kapningsskivor
 Fogrengöringskomponenter
 Verktyg
 Svetstillbehör

38

 Rengörings- och
skyddssprayer
 Värmeaggregat
 Svets-, skär- och
arbetsbord
 Verkstadsutrustning
för fogförberedelse
och fogefterarbete

Mer information finns i katalogen
Svetstekniska tillbehör och
på www.ewm-group.com

Arbetsskydd

Skärteknik

På den säkra sidan
med rätt utrustning

Professionell skärning
med anpassade lösningar

Hos oss hittar du allt vad du behöver för ditt eget eller
dina medarbetares skydd, från speciella svetsarkläder
och skyddsutrustning till konventionella arbets- och
vardagskläder.

Plasmaskärning? Gasskärning? Kompletta lösningar med
skärbrännare eller robotar? Även inom skärtekniken
erbjuder vid perfekt inbördes anpassade och kompatibla
lösningar.

Arbeta säkrare med EWM:s
tillbehör för arbetsskyddsutrustning:





Arbetsskyddskläder
Svetsarkläder
Hjälmar och tillbehör
Skyddsväggar och
förhängen

 Utsugsteknik
 Skyddsglasögon

Din hälsa är vår mission:
Utsugsanläggningar och andningsskyddssystem
från EWM

Arbeta effektivare med EWM:s
tillbehör för skärning:
Gasskärning
 Högre effekt för tjocka plåtar
 Låga driftskostnader
 Mindre bortfallstider tack vare hög pålitlighet







Plasmaskärning
Utmärkt skärkvalitet
Hög produktivitet
Hög skärhastighet
Knappt något efterarbete alls
Hög användningskomfort och mångsidighet
Kompletta lösningar med skärbrännare
eller robotar

EWM AG /// www.ewm-group.com
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EWM-automatisering
De som har återkommande svetstekniska uppgifter kan dra nytta av EWM:s automatiseringslösningar.
Om fogningsprocesserna automatiseras innebär det att arbetet går snabbare och kvaliteten blir
jämnare. Och precis det är vår målsättning: att öka din produktivitet och därmed din konkurrenskraft.
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Dina fördelar

Högeffektiv teknik

Från enkla mekaniseringslösningar och
robotinstallationer till retrofitting-projekt:
vi integrerar högeffektiv teknik.

Offert anpassad efter
individuella behov

Vill du ha en prisvärd instegslösning eller en
högklassig automatiseringslösning? Hos EWM har
du alla möjligheter.

Korta
amorteringstider

Kortare ställtider och minskad förbrukning av
råmaterial och slitdelar leder till en märkbar
effektivitetsökning och därmed snabbare
återbetalning.

Spara in på
kostnaderna med
retrofitting

Den innovativa och framtidssäkra lösningen
för att öka produktiviteten och kvaliteten
vid markant lägre kostnader jämfört med
nyanskaffning: Vi byter helt enkelt ut befintliga
komponenter mot den senaste tekniken – 1:1.

EWM AG /// www.ewm-group.com
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Produktivitet och kvalitet
ewm-svetsbrännare
i fokus
EWM-automatisering

42

Mer information finns i vår
Automatiseringskatalog och på
www.ewm-sales.com

Svetsmaskiner och tillbehör

Komplettsystem

Kraftfull och effektiv:
innovativ svetsteknik

Anpassningsbar och flexibel:
genomtänkta detaljer

Använd automatiserad innovativ svetsteknik
och öka de positiva ekonomiska effekterna
med de innovativa svetsmetoderna hos EWM:s
svetsmaskiner. Tillsammans med det omfattande
och optimalt avstämda tillbehöret uppnår du
perfekta resultat med automatiserad svetsning, med
hög kvalitet och god ekonomi.

Vi är en kompetent partner för lönsamma
automatiseringslösningar.Vårt fokus ligger på kundspecifika
uppgifter, däribland svetsteknik, processoptimering med
innovativa ljusbågstyper och högklassiga mekaniseringsoch
automatiseringskomponenter,
samt
MAGorbitalsystem och chassin.

Mycket goda kombinationsmöjligheter med EWM:s
automatiseringslösningar
Svetsmaskiner för MIG/MAG, pulverbågsvetsning, TIG,
plasma med de innovativa svetsmetoderna
 MIG/MAG: forceArc/puls, wiredArc/puls, rootArc/puls,
coldArc/puls, Positionweld, puls och standard
 TIG/Plasma: activArc, forceTig, tigSpeed
Omfattande och anpassat tillbehör





Högvärdiga delar och komponenter








Positionerare
Vridanordningar för behållare
Automathållare
Spännbänkar
Mekanisering
Rundfogs- och längsfogsvetsar
Nya anläggningar och retrofitting

Trådmatarenheter med mellanslangpaket
Robot- och automatbrännare
Gränssnitt, kvalitetsstyrningsprogram
Kylaggregat, transportsystem

EWM AG /// www.ewm-group.com
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EWM-service
Du är väl omhändertagen
EWM:s kundomhändertagande följer vårt enhetliga systemtänkande. Vi är din pålitliga partner
som ger dig råd och stöd vid dina utmaningar. Vi ser på hela processkedjan och hittar den bästa
lösningen tillsammans med dig. Samtidigt finns vi alltid i din närhet och är snabbt tillgängliga.
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Dina fördelar
Mer information på
www.ewm-group.com

Konkurrensfördelar
med vårt totala kundomhändertagande

Vi sätter samman enskilda produkter eller
kompletta system från våra moduluppbyggda
produkter.

Spara tid med
tillförlitligare stöd

Behöver du hjälp med certifieringsprocesser, har
du frågor om komplicerade svetsuppgifter eller
vill du beställa ett underhållsavtal? EWM och deras
återförsäljare står gärna till förfogande med råd
och tips

Kvalitet tack vare
individuella
lösningar

Vi gör arbetet lättare genom att hjälpa till
med allt från svetsförsök och metallurgiska
undersökningar till uppdatering av utrustning
och processoptimeringar.

Mer än 400
återförsäljare och
servicepunkter över
hela världen

Vårt nätverk av engagerade filialer,
återförsäljare och servicepunkter säkerställer en
världsomspännande tillgänglighet och servicestöd
för EWM-produkter.

Tillgänglig snabbt
och bekvämt – direkt
eller online

Med webbutiken blir hela svetsningsvärlden
tillgänglig för dig – dygnet runt.

EWM AG /// www.ewm-group.com
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ewm maXsolution
Vår innovations- och teknikrådgivning på områdena sammanfogning och skärning ger ert företag
fundamentalt stöd för varaktig framgång. Vi erbjuder anpassade lösningar, från snabbkontrollen
av arbetsförlopp via detaljanalyser av enskilda processer till optimering av den kompletta
tillverkningen.

Fullsortimentsleverantör
för allt som harfullservice
med svetsning
göra
Tillmötesgående
för allaatt
produkter
Hög tillgänglighet direkt från vårt lager
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Mer information på
www.ewm-group.com

Alltid
goda råd

Alltid
säker

Alltid
kompetent

Alltid
applikationsorienterad

 Processanalyser och
processoptimering

 Regelbundet underhåll,
reparation och service

 Produkt-, specialmaterialoch metodutbildningar

 Teknisk rådgivning om
svetsuppgifter, foggeometrier

 Teknisk rådgivning om
svetsuppgifter

 Kalibrering/validering

 Serviceutbildningar för
egen företagsreparationsavdelning

 Svetsförsök, provsvetsningar

 Finansieringsmöjligheter:
köpa, hyra, leasa

 Utbytes- och slitdelar är
snabbt tillgängliga
 Uppdatering av utrustning

 Gratis WPQR-paket för
certifiering enligt EN 1090

 Kundrelaterad
parameterframtagning
 Metallurgiska undersökningar
med resultatrapporter
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Anteckningar

48

Anteckningar

EWM AG /// www.ewm-group.com

49

EWM-gruppen
Hemma i hela världen, rotad i regionen
Fler än 400 återförsäljare och servicepunkter
Produktionsplatser:

Tjeckien fabrik I, II

Tyskland fabrik I, II, III

Kina

Återförsäljare och servicepunkter:

I Tyskland

I världen

 Göttingen
 Koblenz
 München
 Neu-Ulm
 Pulheim
 Rathenow
 Siegen
 St. Augustin
 Tettnang

 Österrike
 Kina
 Tjeckien
 Storbritannien
 Turkiet
 Indien
 Polen

Fabriker

50

Platser

Area Sales Manager
på plats
 Spanien
 Italien
 Frankrike
 Skandinavien

Huvudkontor

Teknikcentrum

EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Tyskland
Tfn: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM AG
Forststraße 7-13
56271 Mündersbach · Tyskland
Tfn: +49 2680 181-0 · Fax: -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Produktion, försäljning och service
EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Tyskland
Tfn: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.
9. kvetna 718 / 31
407 53 Jiříkov · Republiken Tjeckien
Tfn: +420 412 358-551 · Fax: -504
www.ewm-jirikov.cz · info@ewm-jirikov.cz

EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City · Jiangsu · Postnummer 215300 · Folkrepubliken Kina
Tfn: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm.cn · info@ewm-group.cn

Försäljning och service Tyskland
EWM AG-filialen i Rathenow
Försäljnings- och teknikcentrum
Grünauer Fenn 4
14712 Rathenow · Tfn: +49 3385 49402-0 · Fax: -20
www.ewm-rathenow.de · info@ewm-rathenow.de
EWM AG-filialen i Göttingen
Rudolf-Winkel-Straße 7-9
37079 Göttingen · Tfn: +49 551-3070713-0 · Fax: -20
www.ewm-goettingen.de · info@ewm-goettingen.de
EWM AG-filialen i Pulheim
Dieselstraße 9b
50259 Pulheim · Tfn: +49 2238-46466-0 · Fax: -14
www.ewm-pulheim.de · info@ewm-pulheim.de
EWM AG-filialen i Koblenz
August-Horch-Straße 13a
56070 Koblenz · Tfn: +49 261 963754-0 · Fax: -10
www.ewm-koblenz.de · info@ewm-koblenz.de

EWM AG-filialen i Siegen
Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tfn: +49 271 3878103-0 · Fax: -9
www.ewm-siegen.de · info@ewm-siegen.de
EWM AG-filialen i region München
Gadastraße 18a
85232 Bergkirchen · Tfn: +49 8142 284584-0 · Fax: -9
www.ewm-muenchen.de · info@ewm-muenchen.de
EWM AG-filialen i Tettnang
Karlsdorfer Straße 43
88069 Tettnang · Tfn: +49 7542 97998-0 · Fax: -29
www.ewm-tettnang.de · info@ewm-tettnang.de
EWM AG-filialen i Neu-Ulm
Heinkelstraße 8
89231 Neu-Ulm · Tel: +49 731 7047939-0 · Fax: -15
www.ewm-neu-ulm.de · info@ewm-neu-ulm.de

Försäljning och service internationellt
Kina
EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City · Jiangsu · Postnummer 215300 · Folkrepubliken Kina
Tfn: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm.cn · info@ewm-group.cn

Storbritannien
EWM HIGHTEC WELDING UK Ltd.
Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morpeth · Northumberland · NE61 6JN · Storbritannien
Tfn: +44 1670-505875 · Fax: -514305
www.ewm-morpeth.co.uk · info@ewm-morpeth.co.uk

Österrike
EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Gewerbestraße 7
4653 Eberstalzell · Österrike · Tfn: +43 7241 28400-0 · Fax: -20
www.ewm-austria.at · info@ewm-austria.at

Republiken Tjeckien
EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. - filialen Benesov u Prahy
Prodejní a poradenské centrum Tyršova 2106
256 01 Benešov u Prahy · Republiken Tjeckien
Tfn: +420 317 729-517 · Fax: -712
www.ewm-benesov.cz · info@ewm-benesov.cz

Turkiet
EWM KAYNAK SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
Orhangazi Mah. Mimsan San. Sit. 1714. Sok. 22/B blok No:12-14
34538 Esenyurt · İstanbul · Turkiet
Tfn: +90 212 494 32 19
www.ewm.com.tr · turkey@ewm-group.com

Polen
EWM AG Oddział w Polsce
Gdańska 13A · 70-767 Szczecin · Polen
Tfn: +48 91 433 08 70
www.ewm-stettin.pl · info@ewm-stettin.pl
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Beställ informationsmaterial eller kontakta oss för information!

Ladda ner PDF-fil
www.ewm-group.com/sl/brochures

Tel. +49 02680 181-0
info@ewm-group.com
www.ewm-group.com/contact

Order information material now or simply get in touch with us.
We will be happy to advise you!

EWM
Welding technology
ewm maXsolution

Download PDF file
www.ewm-group.com/sl/brochures

Welding 4.0 – Multi-process
MIG/MAG welding machine

Tel. +49 02680 181-0
info@ewm-group.com
www.ewm-group.com/contact

Everything from a single source.

ewm maXsolution

EWM
Welding technology

Welding 4.0 – Multi-process
MIG/MAG welding machine

Everything from a single source.

Titan XQ puls

Titan XQ puls

Innovation and technology consulting
Joining and cutting

Innovation and technology consulting
Joining and cutting

/// simply more

www.ewm-group.com

www.ewm-group.com

Brochure

Brochure

Brochure

Product range, services

maXsolution – Innovation
and technology consulting

Titan XQ puls

EWM AG

Catalogue 2016/2017

Catalogue 2015/2016

Catalogue 2017/2018

Welding accessories

Welding torches and accessories

Welding machines and accessories

Plasma cutting

A new dimension of welding

A new dimension of welding

®

®

/// Perfection is the principle

Oxy-fuel equipment

/// Perfection is the Principle

Welding accessories

Welding torches and
accessories

Work safety and
fume extraction

The EN 1090 WPQR Package
is now free of charge!

Surface treatment

www.ewm-sales.com
Valid from 2017-07-01

Valid from 2015-08-01

/// simply more

2017-6-29

/// simply more

Effective July 1 2017 €

Catalogue

Catalogue

Welding machines and accessories

Welding torches and accessories

Catalogue
Welding accessories

Welding Consumables
Handbook

EWM Welding Dictionary

MMA • TIG • MIG/MAG • Plasma

Welding Dictionary

MMA

TIG

MIG/MAG

PLASMA

4th edition
More information at
www.ewm-group.com/knowledge

Handbook

Handbook

Welding consumables

EWM welding dictionary

EWM AG

Sales / Consultancy / Service

Dr. Günter-Henle-Straße 8
D–56271 Mündersbach
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com
info@ewm-group.com

Come and visit us!

/// simply more

The content of this document has been prepared and reviewed with all reasonable care.
The information provided is subject to change, errors excepted.

www.ewm-group.com

www.ewm-group.com

Broschyr

Broschyr

Broschyr

maXsolution – innovations- och
teknologirådgivning

Produktprogram, Tjänster

Titan XQ puls

Catalogue 2017/2018

Catalogue 2015/2016

Welding machines and accessories

Welding torches and accessories

Catalogue 2016/2017
Welding accessories
Plasma cutting

A new dimension of welding

A new dimension of welding

®

®

/// Perfection is the principle

Oxy-fuel equipment

/// Perfection is the Principle

Welding accessories

Welding torches and
accessories

Work safety and
fume extraction

The EN 1090 WPQR Package
is now free of charge!

Surface treatment

www.ewm-sales.com
Valid from 2017-07-01

Valid from 2015-08-01

/// simply more

/// simply more

2017-6-29

Effective July 1 2017 €

Katalog

Katalog

Katalog

Svetsmaskiner och tillbehör

Svetsbrännare och tillbehör

Svetstekniska tillbehör

Welding Consumables

Welding Dictionary

Handbook

MMA

TIG

MIG/MAG

PLASMA

4 th edition

Handbok

Handbok

Tillsatsmaterial

EWM-svetslexikon

EWM AG

Försäljning / Rådgivning / Service

Dr. Günter-Henle-Straße 8
D–56271 Mündersbach
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com
info@ewm-group.com

Besök oss!

Innehållet i detta dokument har noga undersökts, kontrollerats och bearbetats,
ändå förbehåller vi oss för ändringar, skrivfel och misstag.
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More information at
www.ewm-group.com/knowledge

