
www.ewm-group.com

ZO WERKT HET:
• KOPEN
Bestel tussen 01-04-2018 en 31-05-2018 een Titan XQ
onder vermelding van de actiecode TITANXQPROMO bij uw
deelnemende EWM-partner.

• OUD APPARAAT INRUILEN
Geef uw oude apparaat van een willekeurig merk voor
31-05-2018 af bij uw deelnemende EWM-partner.

• INRUILPREMIE ONTVANGEN
Na controle ontvangt u uw premie in de vorm van een tegoed
bij aankoop van een nieuwe Titan XQ.

WIJ VOEREN UW OUDE APPARAAT GRATIS AF!

Bepaal zelf de korting op uw Titan XQ:

€ 1 PER AMPÈRE 
BESPAAR MET EEN

INRUILAPPARAAT!

Titan XQ puls – 
DE TOEKOMST EEN STAPJE VOOR!

Inruilactie   geldig tot 31-05-2018



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

Verkoop/Advies/Service

Alle innovatieve lasprocessen en functies zijn inbegrepen
in de aankoopprijs van het lasapparaat

Standard/Impuls
coldArc/coldArc puls
rootArc/rootArc puls
forceArc/forceArc puls
wiredArc/wiredArc puls
WIG (Liftarc)/elektrode lassen

Ondersteunt ons 
Welding 4.0-
lasmanagement-
systeem ewm Xnet.

Modern, ergonomisch design met flex-
Fit-behuizingssysteem voor uitbreiding 
van opties en accessoires.

Praktijkgerichte besturing met
bedieningsconcept voor elke toepassing:

HP-besturing – 
alles direct toegankelijk
LP-besturing – 
overzichtelijk voor eenvoudige bediening 
EX-besturing – 
Expert-grafische besturing met volledige 
tekstaanduiding

Titan XQ puls –
MIG/MAG-MULTIPROCES-LASAPPARAAT

Alle informatie over Titan XQ nauwkeurig afgestemd op uw behoeften, krijgt u bij uw dealer of op: www.ewm-group.com/titan-xq

Inruilactie   geldig tot 31-05-2018

EWM-TECHNOLOGIE

Optimale lasresultaten met de 
PM-lastoorts. 

Goed af te lezen gra� sch kleu-
rendisplay voor het instellen 
van de lasparameter op de 
werkplek.

Geïntegreerde LED-verlichting 
vereenvoudigt lasopdrachten 
op donkere plekken.

Weergave van de lasvolgorde bij 
ewm Xnet-componentbeheer. 
(PM-lastoorts apart verkrijgbaar)

WPS- en lasdata via een mobiel
apparaat weergeven – één overzicht 
zegt alles 

De inhoud van dit document is zorgvuldig onderzocht, gecontroleerd en bewerkt. Wijzigingen, schrij� outen en fouten onder voorbehoud. 05
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