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JAK NA TO:
• KUPTE SI
V době mezi 01.04.2018 a 31.05.2018 si objednejte 
Titan XQ s uvedením kódu akce TITANXQPROMO u vašeho 
 zúčastněného partnera EWM.

• STARÝ PŘÍSTROJ VYMĚŇTE
Váš starý přístroj – libovolné značky – odevzdejte a vyměňte 
jej do 31.05.2018 u  vašeho zúčastněného partnera EWM.

• ZAJISTĚTE SI PRÉMII ZA VÝMĚNU
Po kontrole obdržíte vaši prémii v podobě dobropisu
na koupi vašeho nového Titanu XQ.

MY ZA VÁS ZDARMA ZLIKVIDUJEME VÁŠ STARÝ PŘÍSTROJ!

Sami si určete slevu na váš Titan XQ:

1 EURO ZA AMPÉR 
VAŠEHO VRACENÉHO PŘÍSTROJE

UŠETŘÍTE!

Titan XQ puls – 
O KROK BLÍŽ K BUDOUCNOSTI!

Výměnná akce platná do 31.05.2018



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

Prodej/poradenství/servis

Všechny inovativní metody svařování a charakteristiky 
jsou obsaženy v kupní ceně svařovacího přístroje:

Standardní/impulsní
coldArc/coldArc puls
rootArc/rootArc puls
forceArc/forceArc puls
wiredArc/wiredArc puls
WIG (Liftarc)/MMA

Podporuje náš systém 
Welding 4.0-
k řízení svařování 
ewm Xnet.

Moderní, ergonomický design se systé-
mem krytu FlexFit k dodatečnému 
vybavení volitelnými díly a příslušenstvím.

Ovládání splňující požadavky praxe
s konceptem ovládání pro každou aplikaci:

Ovládání HP – 
vše s přímým přístupem
Ovládání LP – 
přehledně pro jednoduché ovládání 
Ovládání EX – 
expertní grafické řízení se zobrazením v 
plném textu

Titan XQ Puls –
MULTIPROCESNÍ SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ MIG/MAG

Všechny informace o produktech Titan XQ optimalizovaných pro vaše potřeby obdržíte u vašeho prodejce nebo na adrese: 
www.ewm-group.com/titan-xq

Výměnná akce platná do 31.05.2018

TECHNIKA EWM

Optimální výsledky svařování 
se svařovacím hořákem PM. 

Dobře čitelný gra� cký barevný 
displej k nastavení parametrů 
svařování z pracoviště.

Integrované LED osvětlení 
usnadňuje svařovací úkoly na 
tmavých místech.

Zobrazení plánu sledu 
svářecích operací při správě 
konstrukčních dílů ewm Xnet. 
(PM svařovací hořáky se 
dodávají samostatně)

Zobrazení postupu ke svařování a 
svařovacích dat mobilním zařízením – 
jeden pohled řekne vše. 

Obsah tohoto dokumentu byl důkladně prozkoumán, zkontrolován a zpracován, přesto zůstávají vyhrazeny změny, chyby a omyly.

EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. 
Niederlassung Benešov
Prodejní a poradenské centrum Tyršova 2106
256 01 Benešov u Prahy
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