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SÅ GÅR DET TILL:
• KÖP
Beställ en Titan XQ mellan den 01.04.2018 och den 31.05.2018 
och ange kampanjkoden TITANXQPROMO hos din 
deltagande EWM-partner.
• BYT IN DIN GAMLA MASKIN
Lämna in och byt in din gamla svetsmaskin – oberoende 
märke – till och med den 31 maj 2018 hos din deltagande 
EWM-partner.
• SÄKRA INBYTESPREMIE
Efter kontroll får du en premie i form av en kreditering
på köpet av din nya Titan XQ.

VI AVFALLSHANTERAR DIN GAMLA SVETSMASKIN UTAN 
KOSTNAD!

Bestäm själv rabatten på din Titan XQ:

SPARA 1 € PER 
AMPERE 
PÅ DIN INBYTESSVETSMASKIN!

Titan XQ puls – 
FRAMTIDEN ETT STEG FÖRE!

Inbyteskampanj gäller till och med den 31 maj 2018



EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Deutschland
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Försäljning/rådgivning/service

Alla innovativa svetsmetoder och karakteristik ingår
i investeringskostnaden för svetsmaskinen:

Standard/puls
coldArc/coldArc puls
rootArc/rootArc puls
forceArc/forceArc puls
wiredArc/wiredArc puls
TIG (Liftarc)/manuell elektrodsvetsning

Stödjer vårt 
Welding 4.0-
svetshanterings-
system ewm Xnet.

Modern ergonomisk design med flex-
Fit-kapslingssystem för efterutrustning 
av tillval och tillbehör.

Praktiska styrningar med 
manövreringskoncept för varje användning:

HP-styrning –  
allt direkt åtkomligt
LP-styrning – 
överskådlig för enkel manövrering 
EX-styrning – 
Expert-grafikstyrning som visar all text

Titan XQ puls –
MIG/MAG-MULTIPROCESS-SVETSMASKIN

All information om Titan XQ skräddarsydd för dina behov får du från din återförsäljare eller på: www.ewm-group.com/titan-xq

Inbyteskampanj gäller till och med den 31 maj 2018

EWM-TEKNIK

Optimala svetsresultat med 
PM-svetsbrännare. 

Lättläst gra� sk färgdisplay för 
inställning av svetsparametrar-
na från arbetsplatsen.

Integrerad LED-belysning 
underlättar svetsuppgifter på 
mörka ställen.

Visar svetsscheman vid ewm 
Xnet komponentadministration. 
(PM-svetsbrännare kan köpas 
separat)

Visa svetsanvisningar och svetsdata 
på mobila enheter – en blick säger allt. 

Innehållet i detta dokument har noga undersökts, kontrollerats och bearbetats, ändå förbehåller vi oss för ändringar, skrivfel och misstag. 05
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