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WYSTARCZY TYLKO:
• KUPIĆ
W dniach 01.04.2018-31.05.2018 zamów u partnera EWM 
biorącego udział w akcji promocyjnej urządzenie z serii 
Titan XQ, podając kod promocyjny TITANXQPROMO.

• PRZYNIEŚĆ STARE URZĄDZENIE
Do 27.04.2018 r. przynieś swoje stare urządzenie dowolnej 
marki do partnera EWM biorącego udział w akcji promocyjnej 
i wymień je na nowe.

• OTRZYMAĆ ZNIŻKĘ ZA WYMIANĘ
Po wery� kacji urządzenia otrzymasz zniżkę w postaci vouchera 
na zakup nowego urządzenia z serii Titan XQ.

TWOIM STARYM URZĄDZENIEM ZAJMIEMY SIĘ BEZPŁATNIE!

Sam zdecyduj, jaki rabat dostaniesz na swoje urządzenie 
z serii Titan XQ:

ZAPŁAĆ 1 € MNIEJ 
ZA KAŻDY AMPER

WYMIENIANEGO 
URZĄDZENIA!

Titan XQ puls – 
WYPRZEDZAMY PRZYSZŁOŚĆ!

Wymień stare na nowe obowiązu je do 31.05.2018
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Sprzedaż/doradztwo/serwis

Wszystkie innowacyjne procesy spawania i charaktery-
styki otrzymują Państwo w cenie kupna spawarki:

Standard/Impuls
coldArc/coldArc puls
rootArc/rootArc puls
forceArc/forceArc puls
wiredArc/wiredArc puls
WIG (Liftarc)/E-Hand

Wspiera nasz 
system zarządzania 
spawaniem
Welding 4.0 – ewm Xnet.

Nowoczesne, ergonomiczne wzornictwo z 
wykorzystaniem systemu obudowy flexFit umoż-
liwiającej doposażenie akcesoriami i opcjami.

Praktyczny sterownik z koncepcją obsługi dla 
każdego zastosowania:

Sterownik HP – bezpośredni dostęp do 
wszystkich funkcji
Sterownik LP – przejrzysty dla łatwej obsługi 
Sterownik EX – 
Graficzny sterownik Expert z komunikatami 
pełnotekstowymi

Titan XQ puls –
SPAWARKA WIELOPROCESOWA MIG/MAG

Wszystkie informacje dotyczące modelu Titan XQ można uzyskać od dystrybutora lub na stronie: www.ewm-group.com/titan-xq

Wymień stare na nowe obowiązu je do 31.05.2018

TECHNOLOGIA EWM

Optymalne efekty spawania dzięki 
uchwytowi spawalniczemu PM. 

Czytelny, kolorowy wyświetlacz 
gra� czny umożliwia ustawianie pa-
rametrów spawania z miejsca pracy.

Zintegrowane oświetlenie LED uła-
twia wykonywanie zadań spawal-
niczych w ciemnych miejscach.

Wyświetlanie planu kolejności 
ściegów dzięki zarządzaniu spawa-
nymi elementami w ewm Xnet. 
(Uchwyt spawalniczy PM dostępny 
osobno)

Wyświetlanie instrukcji i parametrów 
spawania w urządzeniu mobilnym – 
jeden rzut oka i wszystko jest jasne. 

Treść niniejszego dokumentu została dokładnie sprawdzona i zredagowana, zastrzegamy sobie jednakże prawo do zmian, błędów pisarskich oraz pomyłek. 05
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