
WYGRAJ SPAWARKĘ 
SIGMA SELECT
Zarejestruj swoje urządzenie  
Migatronic i weź udział w konkursie

ROCZNICOWE OKAZJE
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Wygraj spawarkę Sigma Select
Pierwszą spawarkę Migatronic wyprodukowaliśmy pięćdziesiąt 
lat temu. Od tamtej pory sprzedaliśmy ich ponad 1 000 000. Te 
prawdziwe legendy właśnie obchodzą swoje święto.

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was, wieloletnich właścicieli i 
użytkowników spawarek Migatronic, coś wyjątkowego. Sprawdź 
numer seryjny najstarszej działającej spawarki Migatronic ze swojej 
kolekcji. Wyciągnij ją z ciemnego kąta, zetrzyj kurz. Niech zabłyśnie 
raz jeszcze!

Konkurs trwa do 30 listopada 2020 r. w wybranych krajach.

ZNAJDŹ 1 
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MIGATRONIC 

JEJ NUMER SERYJNY  
NA STRONIE  
WWW.MIGA50.COM

SIĘ Z INNYMI  
INFORMACJĄ, ILE  
LAT MA TWOJA  
SPAWARKA

Ile lat ma twój Migatronic?
Zarejestruj swoją spawarkę Migatronic, powiemy Ci, ile dokładnie 
ma lat. Zobacz ranking i sprawdź, kto w Twoim kraju jest 
posiadaczem najstarszej spawarki Migatronic.

Udostępnij i zgarnij dodatkowy los
Udostępnij konkurs na Facebooku, aby dowiedzieli się o nim  
Twoi znajomi i koledzy po fachu. 

Ty udostępniasz, my dorzucamy dodatkowy los z Twoim 
nazwiskiem, który weźmie udział w losowaniu o urządzenie 
RallyMIG. W ten sposób zwiększasz swoje szanse na wygranie 
nowego RallyMIG, jeśli nie uda Ci się zdobyć nagrody głównej.
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WIEK LEGENDY

20 lat 11 miesięcy

15 lat 5 miesięcy

13 lat 2 miesięcy

10 lat 7 miesięcy

10 lat 2 miesięcy

  8 lat 10 miesięcy

  7 lat 3 miesięcy

  5 lat 1 miesięcy

 4 lat  8 miesięcy

 1 lat  5 miesięcy

NAZWA

Denis Wojciechowski

Walter Krupa

Marcin Bortkiewicz

Milan Jazdzewski

Wendelin Zawacki

Norbert Minkowski

Sebastian Zygmunt

Budzisław Kolich

Krzysztof Grynberg

August Buchalski

RÓŻNICA

LIDER

5 lat 6 miesięcy

7 lat 9 miesięcy

10 lat 4 miesięcy

10 lat 9 miesięcy

12 lat 2 miesięcy

13 lat 8 miesięcy

15 lat 1 miesięcy

16 lat 3 miesięcy 

19 lat 6 miesięcy 

Ranking Legend 

Nagroda główna!
Sigma Select 400 Compact
Dla właściciela lub użytkownika 
najstarszej działającej spawarki 
Migatronic z Twojego kraju.

Druga nagroda!
RallyMIG
Wylosujemy zwycięzcę 
spośród wszystkich  
uczestników z  
Twojego kraju.

UDOSTĘPNIJ
+ 1 LOS



Wszystko zaczęło się w  
Danii od starego samochodu
Pierwszą wyprodukowaną przez nas maszyną była spawarka 
wykorzystująca CO2 do naprawy starych samochodów. Na początku 
lat 70-tych, w wyniku kryzysu naftowego, zainteresowanie maszynami 
spawalniczymi w branży motoryzacyjnej znacznie wzrosło, przez co 
zwiększyła się także ich sprzedaż. Taka spawarka ważyła 95 kg. Dzisiaj 
najmniejsza przenośna spawarka waży zaledwie 4,9 kg. Różnica wynosi 
aż 90,1 kg! 

Od zawsze naszym celem było ułatwianie spawania. Technologia 
inwertorowa zastąpiła tradycyjną technologię transformatorową. Obecnie 
sterowanie łukiem odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania. 
Spawarki inwertorowe są lekkie i umożliwiają lepszą kontrolę spawania. 
Mechanika została stopniowo zastąpiona przez sterowanie automatyczne 
oparte na oprogramowaniu. Dzięki tym zmianom proces spawania jest 
jeszcze łatwiejszy. 

Z dumą możemy powiedzieć, że od 50 lat uczestniczymy w postępie 
technologicznym branży spawalniczej. W czasach, gdy klimat i 
zrównoważony rozwój stanowią kwestie priorytetowe, jednym z naszych 
najważniejszych założeń jest dostarczanie maszyn spawalniczych, które 
nie tylko są przyjazne dla środowiska, ale także stanowią wartość dodaną 
dla naszych klientów, zapewniając większą wydajność 
i oszczędność energii. 

ROCZNICOWE 

OKAZJE! 
 Z okazji 50-tej rocznicy mamy dla 

Was ofertę specjalną  



Migatronic Automig dla każdej generacji
Od 1970 roku aż siedem generacji spawarek spełniło, każda na swój sposób,  
wymagania stawiane przez przemysł motoryzacyjny i przemysł lekki. Urządzenia z 
serii Automig²-i są teraz jeszcze bardziej wytrzymałe. Spawarka została tak  
zaprojektowana, aby spełniać wymagania w zakresie łączenia materiałów.

1.375
2.210 

Oferta z okazji rocznicy
Nr pozycji: 79100244

GRATIS

PI 250 AC/DC
.

GRATIS

Automig2 233i
• Uchwyt spawalniczy ML 150 - 3 m
• Przewód masowy - 3m
• Wtyczka 16 A
• Zintegrowany wózek z uchwytem na butlę
• Certyfikat kalibracji 

Łatwa w obsłudze
Wyposażona w cyfrowe i synergiczne panele  
sterowania z fabrycznie ustawionymi pro- 
gramami i zautomatyzowanymi funkcjami.  
Wystarczy ustawić średnicę drutu i materiał, a  
Automig²-i automatycznie dostosuje  
wszystkie inne parametry. 

Wysoka wydajność
Spawarka charakteryzująca się  
elastycznością i wysoką wydajnością.  
Oszczędność energii i mniejsza emisja  
CO2. Długa żywotność podzespołów -  
urządzenie, które służy przez lata.

Upraszcza nawet najbardziej zaawansowane zadania 
spawania metodą TIG
Pi 250 AC/DC to łatwa w obsłudze spawarka, która spełnia wszystkie wymagania 
w zakresie spawania metodą TIG. Wysokowydajne inwertorowe urządzenie  
spawalnicze do precyzyjnego spawania stali niestopowej, stali nierdzewnej,  
aluminium i innych materiałów specjalnych.

PI 250 AC/DC chłodzona wodą
• Funkcja spawania łukiem pulsacyjnym
• Przystosowany do zdalnego sterowania
• Uchwyt TIG Ergo 301 - 4 m
• Przewód masowy - 3m
• Wtyczka 16 A
• Certyfikat kalibracji

Spawanie TIG - po prostu łatwe
Urządzenie jest łatwe w obsłudze dzięki intuicyjnemu 
panelowi sterowania opartemu na systemie symboli 
graficznych. Zaprojektowane z dbałością o szczegóły 
pozwala na wykonywanie zadań spawalniczych na 
najwyższym poziomie. 

Najbardziej zaawansowane sczepianie
Metoda TIG-A-Tack to idealne rozwiązanie dla  
tworzenia ekstremalnie małych i precyzyjnych 
punktów sczepiania w austenitycznych  
stalach nierdzewnych. Spoiny sczepne są  
niewidoczne w końcowym połączeniu.

Szybsze spawanie AC
Funkcja D.O.C® (Dynamiczna Kontrola Tlenków) 
zwiększa prędkość spawania AC o 30 %.  
Minimalne zużycie materiałów eksploatacyjnych  
i gazu. 

AUTOMIG2 233i

EUR 4.110
6.940 

Oferta z okazji rocznicy
Nr pozycji: 79510304 EUR



SIGMA SELECT 400 
.

4.110 EUR 

6.975 
3.530 EUR 
5.215 
Oferta z okazji rocznicy Oferta z okazji rocznicy

Nr pozycji: 79542140Nr pozycji: 79542024

.

GRATIS GRATIS

Nowoczesne spawanie
Wieloletnie doświadczenie i innowacyjność sprawiają, że Sigma Select to klasa sama  
w sobie. Sprawia, że najbardziej wymagające prace spawalnicze wydają się łatwe, a  
także umożliwia wykonanie spoin najwyższej jakości na każdym materiale – od stali 
niestopowej po stopy specjalne. 

Sigma Select Compact
• Graficzny pulpit sterowania
• Chłodzenie cieczą
• Uchwyt spawalniczy MV 450 - 4 m
• Czujnik przepływu cieczy w celu   
 ochrony uchwytu
• Przewód masowy - 3m
• Wtyczka 32 A
• Zintegrowany wózek z uchwytem  
 na butlę
• Certyfikat kalibracji

Sigma Select z osobną jednostką  
podawania drutu
• Graficzny pulpit sterowania
• Chłodzenie cieczą
• Uchwyt spawalniczy MV 450 - 4 m
• Czujnik przepływu cieczy w celu ochrony   
 uchwytu
• Przewód masowy - 3m
• Wtyczka 32 A
• Zintegrowany wózek z uchwytem na butlę
• Certyfikat kalibracji
• Kabel pośredni - 1,5 m

Inteligentna inwestycja
Wybierając Sigma Select nie musisz się martwić o przyszłość. W miarę potrzeby 
istnieje możliwość modernizacji spawarki w trakcie okresu jej użytkowania  
poprzez dodanie nowych inteligentnych funkcji spawania. Zaprojektowana tak,  
aby sprostać zadaniom przyszłości.

Dostosuj sprzęt do własnych potrzeb
Sigma Select to spawarka, którą można szybko dostosować na potrzeby bieżącej 
produkcji. Sprawdź, jakie są możliwości.

Synergia
Wszystkie podstawowe parametry spawania są powiązane, a funkcje działają  
we wzajemnej zależności. Tryb Synergii zawiera standardowy pakiet ponad 50 
programów spawania.

Proces łuku pulsacyjnego
Doskonałe rozwiązanie do spawania stali nierdzewnej i aluminium, ponieważ  
zapewnia bezodpryskowy proces spawania. Tryb puls zawiera tryb Synergii i  
ponad 50 programów spawania.

• PowerArc - zapewnia głeboki wtop w spoinach pachwinowych
• DUO plus - dla doskonałego wykończenia
• Sekwencja spawania - możliwość zapamiętania ulubionych ustawień
• Powtarzanie sekwencji - tworzenie łuku dostosowanego do własnych potrzeb
• MigaLog - rejestrowanie danych spawania
• Miga Job Control - inteligentna pamięć cyfrowa
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Skorzystaj z oferty 
Skontaktuj się z Migatronic:  

(+48) 606 977 750 

lub znajdź lokalnego dostawcę na
www.migatronic.com

.

Warunki

Konkurs
• Można rejestrować tylko urządzenia Migatronic.

• Zwycięzca musi udowodnić, że jest właścicielem lub użytkownikiem danej  
 spawarki - zdjęcie urządzenia i numeru seryjnego.

• Po zakończeniu konkursu, spośród wszystkich uczestników z poszczególnych  
 krajów zostaną wylosowane osoby, do których trafi nagroda w postaci RallyMIG.

• Za udostępnienie na Facebooku przyznawany jest dodatkowy los, który bierze   
 udział w losowaniu.

• Nagrody nie można wymienić na gotówkę.

• Można wziąć udział tylko w konkursie organizowanym w kraju zamieszkania.

• Pracownicy Migatronic i ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.

• Konkurs trwa do 30 listopada 2020 r. w wybranych krajach.

Rocznicowe okazje
• Ustalona specyfikacja maszyny dla każdej oferty.

• Dołączony certyfikat kalibracji.

• DARMOWE akcesoria, tylko w tej ofercie.

• Warunki dostawy: Ex Works, wg Incoterms 2010.

• Ceny nie zawierają podatku VAT i opłat z tytułu WEEE (odpady elektroniczne).

• Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i specyfikacji oraz wprowadzenia  
 poprawek w przypadku błędu w druku.

• Obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

Gwarancja
Zarejestruj swoje urządzenie spawalnicze na stronie  
migatronic.com i uzyskaj do 5 lat gwarancji.




