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MIG-A TWIST® GØR  
DYGTIGE SVEJSERE
ENDNU BEDRE...
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MIG-A Twist® kan konfigureres med forskellige 
betjeningsmoduler, der kan skiftes efter behov 

uden brug af værktøj - nemt og hurtigt:

ZA tilslutning;  
MIG-A Twist®  
passer til alle  

svejsemaskinefabrikater.

MIg-a Twist® - godt 
håndværk(tøj) for professionelle
MIG-A Twist® brænderserien er 
banebrydende inden for Migatronics 
MIG svejseslangeprogram - med 
synlige og mærkbare fordele: 
brugervenlighed, fleksibilitet og 
ergonomi. Udviklet og designet  
som den ideelle kobling mellem 
Migatronics brugervenlige betje- 
ningspaneler og de personlige 
svejsekompetencer.

Ultimativ funktionalitet og 
komfort
MIG-A Twist® gør op med ulemperne 
ved de traditionelle drejelige svane-
halse. Her er det håndtagets greb, 
der drejer sig om svanehalsen - ikke 
omvendt. Du slipper for slidte 
O-ringe og utætheder og har fortsat 
100% fri bevægelighed: op til 90° til 
hver side på luftkølede brændere og 
45° på de vandkølede. MIG-A Twist® 

har endvidere kugleled mellem 
slange og håndtag - og en bruger-
venlig trigger med soft-stop og skift 
mellem kort og lang vandring.

MIGATRONICS  
MIG SVEJSESLANGE- 
PROGRAM

MIg-a TwIsT®  
Over 60 forskellige modeller, 
luft- eller vandkølet, fra 150 til 
550 A.

Ml 161-241 
Superergonomiske svejseslanger 
med 360° drejelig svanehals.

PUsH/PUll 
Med problemfri trådfremføring  
i ekstra lange svejselanger, luft- 
eller vandkølet.

MIgaIr 
Luft- eller vandkølet, med  
effektiv røgudsugning.

MIg Manager® 
Digital brænder med display  
og mulighed for at justere  
hovedparametre på håndtag.

TIlBeHØr 
Komplet program i gasdyser, 
svanehalse, gasfordelere, linere 
og svejsetråd.

ML 161-241 - superergonomiske svejseslanger 
med 360° drejelig svanehals.
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TIg ergo – designet til  
personligt brug
TIG Ergo er designet med fokus på 
ergonomi, brugervenlighed, bevæge-
lighed og driftssikkerhed. Program-
met omfatter mere end 50 forskellige 
modeller - fra de helt små luftkølede 
til heavy duty vandkølede versioner til 
svejsning med strømstyrker på over 
450 A.

Alle TIG Ergo modeller kan konfigu-
reres med forskellige betjenings-
moduler og håndtag i to størrelser 
med kugleled og softgrip.
 
TIg adjust – brugervenlig  
og med 360° frihed
TIG Adjust kan vendes og drejes i alle 
retninger. Udviklet til svejseopgaver, 
der kræver hyppige justeringer af 
brænderhovedet og til svejsninger, 
hvor det er svært at komme til.

TIG Adjust kan anvendes sammen 
med alle TIG Ergo seriens betjenings-
moduler. Fås luft- og vandkølet med 
brænderhoveder i to forskellige 
størrelser.

TIG ERGO  
- TIL OPTIMAL  
TIG SVEJSNING

MIGATRONICS  
TIG SVEJSESLANGE- 
PROGRAM

TIg ergO  
Over 50 forskellige modeller, 
luftkølet: 90-180 A, vandkølet: 
op til 460 A.

TIg aDjUsT 
Til hyppige justeringer af  
brænderhovedet.

TIg KOlDTrÅDsgUIDe 
Med pen eller til montering på 
brænderen. Anvendes sammen 
med CWF Multi.

TIg FleX 
Med brænderhoved, der kan 
formes og bøjes individuelt  
op til 45°.

TIlBeHØr 
Komplet program i brænder-
hoveder, forlængerkabler, 
gasdyser og -linser, elektroder 
og sliddele.

Stort program i tilbehør, 
applikationer og 
specialløsninger

Svejseprocessen kontrolleres med én 
finger på TIG håndtaget.

TIG Ergo kan konfigureres med forskellige 
betjeningsmoduler, der kan skiftes efter behov uden 
brug af værktøj - nemt og hurtigt:
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Den alsidige TIG Adjust er udviklet 
specielt til svejsning på svært 
tilgængelige steder, hvor den 
”almindelige” TIG Ergo ikke kan 
komme til.



FÅ MEGET MERE  
AT VIDE PÅ WEB 
 

MMa håndtag til alle  
elektrodetyper
Migatronics program i elektrode-
håndtag dækker alle elektrodetyper i 
størrelser op til ø5,0 mm.

Scan koden - og se Migatronics 
samlede brænderprogram og 

specialløsninger.

Besøg migatronic.dk og få meget mere  
at vide om Migatronics  svejseslanger  
og brændere.  

Her kan du også downloade 
KATALOG.

ZeTa plasmaskæreslanger
Tre luftkølede modeller til hhv.  
hånd- eller automatskæring og 
fugning i alle godstykkelser 
(modelafhængig). Til hulskæring  
eller præcise snit med føringsvogn fås 
endvidere komplet cirkelslagsæt. Alle 
modeller er udviklet med et sikker-
hedskredsløb, der beskytter brugeren 
mod unødig risiko ved skift af 
sliddele.

svejsemaskinefabrikken Migatronic a/s
Aggersundvej 33, Postboks 206

DK-9690 Fjerritslev, Danmark
Tel: (+45) 96 500 600

Telefax: (+45) 96 500 601
www.migatronic.com
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