Cenové zvýhodnění
svařovacích strojů Migatronic při konání MSV v Brně
U příležitosti konání Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně, který se koná ve dnech
4.10. - 7.10.2022, jsme připravili cenové zvýhodnění pro
vybranou svařovací techniku Migatronic.
Je čas se vybavit profesionální svařovací technikou,
která Vám zajistí vysokou produktivitu výroby svařenců a
úspory na energiích při obloukovém svařování kovů.
Naše firma je v současné době největší servisní
středisko na severní Moravě pro opavy veškeré svařovací
techniky nejen značky Migatronic. Proto nemusíte mít
obavu o případný rychlý a komplexní servis, prohlídek
kvalitní svařovací techniky Migatronic.

Vybrané svařovací stroje Vám rádi bezplatně
předvedeme přímo na Vaší dílně s možností bezplatného
vícedenního testování.
Akce končí dnem 31.10.2022. Tak neváhejte a
ozvěte se nám na níže uvedených kontaktech.

Navštivte stánek Migatronic na MSV v Brně.
Nachází se v pavilonu V, stánek č. 11. Na tomto stánku
bude k dispozici také náš obchodní zástupce. Nabízené
stroje Migatronic zde budou také k vidění a možná i k
předvedení.

Automig 300 Pulse, hořák 4m

Pi 250 DC-V, hořák 4m
Svařovací metoda: TIG-DC

Svařovací metoda: MIG/MAG

Původní cena: 154.200 Kč
Akční cena: 100.000 Kč

Původní cena: 140.000 Kč
Akční cena:
91.000 Kč

Tato cena platí do 23.9.2022.

Sigma One 550 C-V Synergy, hořák 4m

Pi 350 AC/DC-V Pulse, hořák 4m
Svařovací metoda: TIG-AC/DC

Svařovací metoda: MIG/MAG

Původní cena: 302.900 Kč
Akční cena: 167.000 Kč

Původní cena: 184.700 Kč
Akční cena: 120.000 Kč

Sigma One 400 C-V Synergy, hořák 4m
Svařovací metoda: MIG/MAG
Původní cena: 152.800 Kč
Akční cena:
99.400 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH.
Zahrnují základní záruku 36 měsíců*.
Na vybrané komponenty je záruka 5 let.
Cena je vč. dopravy do 150 km od Ostravy.
V ceně je také zaškolení obsluhy.
Akce platí do 31.10.2022.
* Pozn.: platí při registraci koupeného zařízení na webových stránkách Migatronic.cz
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