VINN EN SIGMA SELECT
Anmäl din Migatronic och
delta i tävlingen

JUBILEUMSERBJUDANDE

.

Vinn en Sigma Select

Hur gammal är din Migatronic?

Vi utvecklade den första Migatronic svetsmaskinen för 50 år sedan,
och sedan dess har vi sålt mer än 1.000.000 maskiner. Nu är det
dags att fira dem alla; vi kallar dem de levande legenderna.

När du har anmält din Migatronic svetsmaskin, kan du se, hur gammal
den rent faktisk är. Kolla in maskinerna på listan över legender och se,
vem som har den äldsta Migatronic maskinen i Sverige.

Därför vänder vi oss till alla er, som genom tiden har ägt eller svetsat
med Migatronic svetsmaskiner. Hitta serienumret på den äldsta
funktionsdugliga Migatronic svetsmaskinen, du kan finna. Putsa
bort gårdagens damm, ta fram maskinen ut i ljuset igen – och låt
den stråla ännu en gång.

Lista över legender
Sverige
Så många svetsmaskiner har anmälts

782 legender

1

HITTA
DIN MIGATRONIC
SVETSMASKIN

2

ANMÄL
DESS SERIENUMMER
PÅ WWW.MIGA50.COM

3

Svetsmaskinernas samlade ålder

DELA
MASKINENS
ÅLDER

8460 år
Svetsmaskinernas genomsnittsålder

10,8 år

Tävlingen gäller fram till 30. november 2020 i utvalda länder.

Första pris!
Sigma Select 400 Kompakt
Användaren eller ägaren av
den äldsta funktionsdugliga
Migatronic svetsmaskinen i
Sverige

Andra pris!
RallyMIG
Vi lottar ut bland alla
deltagare i Sverige

POS

LEGENDENS ÅLDER

NAMN

#1

20 år 11 månader

Vensel Hellquist

DIFFERENS
LEDANDE

#2

15 år 5 månader

Ragnar Mattson

5 år 6 månader

#3

13 år 2 månader

Max Edström

7 år 9 månader

#4

10 år 7 månader

Rasmus Lindén

10 år 4 månader

#5

10 år 2 månader

Ulf Tegnér

10 år 9 månader

#6

8 år 10 månader

Jonas Wahlgren

12 år 2 månader

#7

7 år 3 månader

Wilhelm Gyllenhaa

13 år 8 månader

#8

5 år 1 månader

Faje Södergren

15 år 1 månader

#9

4 år 8 månader

Johannes Lagerlöf

16 år 3 månader

#10

1 år 5 månader

Ivar Bjorklund

19 år 6 månader

Dela och få en extra lott
Du kan dela tävlingen med dina vänner och svetskolleger på
Facebook.
När du har delat, lägger vi en extra lott med ditt namn på in i
lottdragningen om en RallyMIG. Det ger dig en större chans att
vinna en splitterny RallyMIG, även om din Migatronic inte är den
äldsta.
DELA
+ 1 LOTT

JUBILEUMS-

Det började med en gammal bil
Den allra första Migatronic var en C02 svetsmaskin för reparation
av gamla bilar. Oljekrisen i början av 1970-talet ökade bilbranschens
intresse för svetsmaskiner och startade försäljningen.
Svetsmaskinen vägde 95 kg. I dag väger den minsta bärbara svetsmaskinen bara 4,9 kg – en viktskillnad på 90,1 kg!
Vi har alltid haft fokus på att göra arbetsprocesserna enklare för
svetsaren. Inverterteknologin har avlöst den traditionella transformerteknologin, och i dag är det software, som styr ljusbågen.
Invertermaskinerna väger mindre och möjliggör mer kontrollerad
svetsning. Mekanik har alltså med tiden blivit ersatt av automatisk
softwarestyrning. Allt detta gör svetsningen enklare.
Vi är stolta över att kunna säga, att vi i 50 år har varit med om
att prägla den teknologiska utvecklingen inom svetsning. I en
tid, där klimatet och hållbarhet på allvar har blivit viktigt, är en av
våra topprioriteter att leverera energieffektiva och miljövänliga
svetsmaskiner, som tillför värde till kundernas företag genom att
öka effektiviteten och spara energi.

ERBJUDANDE!
Vi firar vårt 50 års jubileum med
fantastiska erbjudanden

.

AUTOMIG2 233i

PI 250 AC/DC

Det finns en Migatronic Automig till varje generation

Gör de mest avancerade TIG svetsuppdragen enkla

Sedan 1970 har inte mindre än 7 Automig maskingenerationer på var sätt matchat
kraven till bilreparationer och lättare industri. Och vi är starkare än någonsin
med Automig2-i. Maskinen är utvecklad till att möta de stigande kraven för sammanfogning av material.

Pi 250 AC/DC är en användarvänlig svetsmaskin, som täcker varje behov för
TIG-svetsning; högpresterande invertermaskin till precisionssvetsning i svart stål,
rostfritt stål, aluminium och andra exotiska material.

Automig2 233i

PI 250 AC/DC

•
•
•
•
•

ML 150 slangpaket, 3 m
Återledarkabel, 3 m
16 A kontakt
Integrerad vagn med flaskhållare
Kalibreringscertifikat

•
•
•
•
•
•
•

Användarvänlig

Digitalt, synergisk funktionspanel med förinställda
svetsprogram och automatiserade funktioner.
När du har ställt in material och tråddimension,
så ställer Automig2-i automatiskt in alla andra
parametrar.

Vattenkyld
Pulsfunktion
Förberedd till fjärrkontroll
TIG Ergo 301 slangpaket, 4 m
Återledarkabel, 3 m
16 A kontakt
Kalibreringscertifikat

TIG-svetsning – helt enkelt

Den intuitiva, ikon-baserade kontrollpanelen gör det
lätt att använda maskinen. En detaljorienterad maskin,
som får dig till att prestera det bästa.

Högpresterande

Ultimativ fixering

En flexibel, högpresterande svetsmaskin
med lång livslängd; sparar energi
och CO2-utsläpp.

TIG-A-Tack-processen presterar extremt små och
precisa fixeringar i austenitiskt rostfritt stål.
Fixeringarna är osynliga i den färdiga
svetssömmen.

Medföljer gratis

Medföljer gratis
Snabbare AC-svetsning

D.O.C®-funktionen (Dynamic Oxide Control) ökar
AC-svetshastigheten med upp till 30 %.
Reducerar förbruket av tillsatsmaterial och gas
till ett minimum.

22.000

Jubileumserbjudande
Artikelnr. 79100244

13.700

69.100

SEK

Jubileumserbjudande
Artikelnr. 79510304

40.900

SEK

.
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SIGMA SELECT 400
State-of-the-art svetsning

En investering, som lönar sig

Det ligger flera års erfarenhet och innovation bakom utvecklingen av Sigma Select en svetsmaskin i en klass för sig. Den gör de mest komplexa svetsuppdragen enkla,
och du kan producera svetssömmar i allra bästa kvalitet i alla material – från svart stål
till speciallegeringar.

Med Sigma Select behöver du inte bekymra dig om framtiden. Under hela
maskinens livslängd kan du ganska enkelt uppgradera din Sigma Select
med nya intelligenta svetsfunktioner, efterhand som dina behov ändrar sig.
Byggd för framtiden.

Skräddarsy maskinen till dina behov
Med Sigma Select har du en svetsmaskin, som du kan anpassa till de aktuella
behoven i din svetsproduktion. Utforska möjligheterna.

Synergic

Alla primära svetsparametrar knyts samman, så de följer varandra. Synergic
innehåller ett standardpaket med över 50 svetsprogram.
Medföljer gratis

Medföljer gratis

Pulse

Perfekt till rostfritt stål och aluminium, för att det ger svetsning utan svetssprut.
Pulse innehåller Synergic och mer än 50 svetsprogram.

Sigma Select Kompakt

Sigma Select Separat trådboks

Jubileumserbjudande

Jubileumserbjudande

Artikelnr. 79542024

Artikelnr. 79542140

51.900

69.400

•
•
•
•
•
•
•
•

Graphic funktionspanel
Vattenkyld
MV 450 slangpaket, 4 m
Flowkontroll för att skydda brännaren
Återledarkabel, 3 m
32 A kontakt
Integrerad vagn med flaskhållare
Kalibreringscertifikat

35.200

SEK

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Graphic funktionspanel
Vattenkyld
MV 450 slangpaket, 4 m
Flowkontroll för att skydda brännaren
Återledarkabel, 3 m
32 A kontakt
Integrerad vagn med flaskhållare
Kalibreringscertifikat
Mellankabel, 1,5 m

40.900

SEK

•
•
•
•
•
•

PowerArc – Full genomsvetsning
DUO Plus – Perfekt färdig svetssöm
Sequence – Knappa dig fram till perfekta inställningar
Sequence Repeat – Skräddarsy svetscykler
MigaLog – Registrera varje svetsning
Miga Job Control - Smart digitalt minne

.

.

Villkor
Tävling
• Du kan bara anmäla gröna Migatronic svetsmaskiner.
• Vinnaren skall bevisa, att de är ägare eller användare av en funktionsduglig
svetsmaskin, med ett foto av maskinen och serienumret.

Ta del av
erbjudandena
Kontakta Migatronic på:
031-44 00 45

eller hitta din lokala återförsäljare på:
www.migatronic.com

• Vinnaren av en RallyMIG dras bland alla deltagare i varje land, när tävlingen
är avslutad.
• Få en extra lott genom att dela tävlingen på Facebook.
• Vinsterna kan inte bytas till kontanter.
• Du kan endast deltaga i den tävling, som kör i det land, du bor i.
• Migatronic-anställda och deras hushållsmedlemmar kan ej deltaga i tävlingen.
• Tävlingen gäller t.o.m 30. november 2020 i utvalda länder.

Jubileumserbjudande
• Fasta maskinspecifikationer för varje erbjudande.
• Kalibreringscertifikat är inkluderat.
• Extra GRATIS tillbehör är endast inkluderat i erbjudandet.
• Leveransvillkor: Ab fabrik, Incoterms 2010.
• Priserna är exkl. moms och WEEE.
• Vi förbehåller oss rätten för ändringar i priser och specifikationer samt tryckfel.
• Gällande t.o.m 31. december 2020.

Garanti
Registrera din maskin på migatronic.com och få upp
till 5 års garanti.

