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İŞTE BÖYLE OLUYOR:
• SATIN ALIN
01.04.2018 ve 31.05.2018 tarihleri arasında bir Titan XQ 
kampanyaya katılan EWM partnerinde  kampanya kodu  
TITANXQPROMO ile sipariş edin.
• ESKİ MAKİNENİZİ DEĞİŞTİRİN
Hangi marka olursa olsun eski makinenizi 31.05.2018 tarihine 
kadar kampanyaya katılan EWM partnerine verin ve yenisi ile 
değiştirin.
• DEĞİŞİM BONUSUNU GARANTİ ALTINA ALIN
Gerekli kontroller yapıldıktan sonra bonusunuzu bir hediye çeki 
şeklinde yeni Titan XQ makinenizin satın alma işlemi için elde edin.

ESKİ MAKİNENİZİ SİZİN İÇİN ÜCRETSİZ OLARAK İMHA EDİYORUZ!

Titan XQ makinenize verilecek indirimi kendiniz belirleyin:

AMPER BAŞINA 1 € 
İADE ETTİĞİNİZ MAKİNEDEN

TASARRUF EDİN!

Titan XQ puls – 
GELECEĞİN BİR ADIM ÖTESİNDE!

Değiştirme kampanyası son tarih 31.05.2018
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Satış / Danışmanlık / Servis

Tüm yenilikçi kaynak yöntemleri ve özellikler kaynak 
makinesinin alış fiyatına dahil edilmiştir:

Standard/Impuls
coldArc/coldArc puls
rootArc/rootArc puls
forceArc/forceArc puls
wiredArc/wiredArc puls
TIG (Liftarc)/örtülü elektrod

Welding 4.0-
kaynak yönetim 
sistemimiz-
ewm Xnet'i destekler.

Ekleme ve aksesuarların eklenmesi için 
flexFit gövde sistemine sahip modern, 
ergonomik tasarım.

Her uygulamaya uygun kullanım konseptine 
sahip uygulamaya dönük kontroller:

HP kontrol –  
her şey doğrudan erişim altında
LP kontrol – 
kolay kullanım için düzenli yapı 
EX kontrol – 
Uzman grafik kontrol tam metin göstergesi ile

Titan XQ puls –
MIG/MAG ÇOK PROSESLİ KAYNAK MAKİNESİ

Tam olarak ihtiyacınıza uygun Titan XQ ile ilgili tüm bilgilere bayinizden veya aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: 
www.ewm-group.com/titan-xq

Değiştirme kampanyası son tarih 31.05.2018

EWM TEKNOLOJİSİ

PM kaynak torçu ile ideal kay-
nak sonuçları. 

Kaynak parametrelerinin çalış-
ma yerinden ayarlanabilmesi 
için kolay okunan renkli grafik 
ekran.

Entegre LED aydınlatma 
karanlık noktalardaki kaynak 
görevlerini kolaylaştırır.

ewm Xnet yapı parçası yöneti-
minde kaynak izleme planının 
gösterimi. 
(PM kaynak torçu ayrı olarak 
temin edilebilir)

Kaynak talimatı ve kaynak verileri 
taşınabilir cihazlarda görüntülenir; 
tek bir bakış her şeyi söylüyor. 

Bu dokümanın içeriği itinayla araştırıldı, kontrol edildi ve düzenlendi, yine de değişiklik, yazım hatası ve hata yapma hakkı saklıdır.

EWM KAYNAK SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
Orhangazi Mah. Mimsan San. Sit. 1714. 
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