
VOITA SIGMA SELECT
Rekisteröi Migatronicisi  
ja osallistu kilpailuun

JUHLAVUODEN TARJOUKSET
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Voita Sigma Select
Viisikymmentä vuotta sitten valmistimme ensimmäisen Migatronic-
hitsauskoneen. Siitä lähtien, olemme myyneet enemmän kuin 
1,000,000 konetta. Nyt on aika juhlia niitä kaikkia – me kutsumme 
niitä eläviksi legendoiksi.

Siksi käännymme teidän puoleenne, Migatronic-hitsauskoneiden 
käyttäjiin ja omistajiin vuosien varrella. Etsi vanhimman toimivan 
Migatronic-hitsauskoneen sarjanumero. Poista menneisyyden pöly, 
vedä kone esiin ja anna sen loistaa vielä kerran.

Kilpailu kestää 30. marraskuuta 2020 saakka valituissa maissa.

ETSI 1 
REKISTERÖI 2 

JAA 3 MIGATRONIC  
-HITSAUSKONEESI 

SEN SARJANUMERO 
OSOITTEESSA   
WWW.MIGA50.COM

HITSAUSKONEESI  
IKÄ

Miten vanha sinun Migatronicisi on?
Kun olet rekisteröinyt Migatronic-hitsauskoneeseesi, kerromme 
sinulle kuinka vanha se todella on. Tutustu muiden hitsaajien 
koneisiin tulostaululla ja katso, kenellä on maasi vanhin  
Migatronic-kone.

Jaa saadaksesi ylimääräisen arpalipun
Voit jakaa kilpailun ystäviesi ja muiden hitsaajien kanssa 
Facebookissa.

Kun olet jakanut, lisäämme ylimääräisen arpalipun nimelläsi 
RallyMIG-arvontaan mukaan. Tällä tavoin saat paremmat 
mahdollisuudet voittaa upouuden RallyMIGin, vaikka juuri  
sinun Migatronic ei olisikaan vanhin.

SIJOITUS

Hitsauskoneiden keskimääräinen ikä

Rekisteröityjä hitsauslaitteita yhteensä

Suomi

10,8 vuotta

Hitsauskoneiden yhteinen ikä

8460 vuotta

782 legendoja
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LEGENDAN IKÄ

20 vuotta 11 kuukautta

15 vuotta 5 kuukautta

13 vuotta 2 kuukautta

10 vuotta 7 kuukautta

10 vuotta 2 kuukautta

  8 vuotta 10 kuukautta

  7 vuotta 3 kuukautta

  5 vuotta 1 kuukautta

 4 vuotta 8 kuukautta

 1 vuotta 5 kuukautta

NIMI

Kalle Tapio

Erno Huttunen

Kaleva Helminen

Kyösti Härmälä

Jooseppi Karhu

Soini Vennamo

Herkko Määttä

Orvo Vainio

Sauli Klemetti

Verneri Harjula

ERO

Johtaja

5 vuotta 6 kuukautta

7 vuotta 9 kuukautta

10 vuotta 4 kuukautta

10 vuotta 9 kuukautta

12 vuotta 2 kuukautta

13 vuotta 8 kuukautta

15 vuotta 1 kuukautta

16 vuotta 3 kuukautta 

19 vuotta 6 kuukautta 

Legendojen tulostaulu 

Ensimmäinen palkinto!
Sigma Select 400 Compact
Vanhimman toimivan Migatronic- 
hitsauslaitteen käyttäjä tai  
omistaja maassasi.

Toinen palkinto!
RallyMIG
Arvomme voittajan 
kaikkien kotimaastasi 
osallistuneiden  
kesken.

JAKO
+ 1 ARPALIPPU



Kaikki alkoi Tanskassa vanhasta autosta
Ihan ensimmäinen Migatronic oli C02-hitsauskone vanhojen 
autojen korjaamiseen. 1970-luvun alun öljykriisi lisäsi autokaupan 
kiinnostusta hitsauskoneisiin ja kasvatti myyntiä. Kone painoi  
95 kiloa. Nykyään pienin kannettava kone painaa vain 4,9 kiloa. 
Siinä on 90,1 kilon painoero!

Olemme aina keskittyneet hitsausprosessien helpottamiseen 
hitsaajille. Invertteritekniikka on korvannut perinteisen 
muuntajatekniikan ja nykyään ohjelmisto ohjaa valokaarta. 
Invertterihitsauskoneet ovat kevyitä ja mahdollistavat hitsauksen 
paremman hallinnan. Mekaniikka on vähitellen korvattu 
automaattisella ohjelmistonohjauksella. Kaikki tämä helpottaa 
hitsausta.

Olemme ylpeitä voidessamme sanoa, että 50 vuoden ajan olemme 
osallistuneet tekniikan kehitykseen hitsausalalla. Aikana, jolloin 
ilmasto ja kestävä kehitys ovat asialistalla, yksi tärkeimmistä 
suunnittelutavoitteistamme on tarjota ympäristöystävällisiä 
hitsauslaitteita, jotka lisäävät arvoa asiakkaidemme liiketoiminnalle 
lisäämällä tehokkuutta ja säästämällä energiaa.

Juhlavuoden 
TARJOUKSET! 

 Juhlimme 50-vuotisjuhliamme 
mahtavilla tarjouksilla  



Migatronic Automig jokaiselle sukupolvelle 
Vuodesta 1970, peräti seitsemän Automig-hitsauskonesukupolvea ovat vastanneet 
omalla tavallaan autokorjauksen ja kevyen teollisuuden vaatimuksiin. Automig2-i on 
vahvempi kuin koskaan. Kone on kehitetty vastaamaan yhä kasvavia materiaalien 
liitosvaatimuksia.

1.375
2.210 

Juhlavuoden tarjous
Tuote nro. 79100244

Mukana  
ilmaiseksi

PI 250 AC/DC
.

Mukana  
ilmaiseksi

Automig2 233i
• ML 150 poltin, 3 m
• Maattokaapeli, 3 m
• 16 A pistotulppa
• Integroitu kärry pullo pidikkeellä
• Kalibrointitodistus

Helppo käyttää
Digitaalinen, synerginen ohjauspaneeli  
esiasetettujen hitsausohjelmien ja automati- 
soitujen toimintojen kanssa. Ainoa mitä sinun  
tarvitsee tehdä, on asettaa langan mitat ja  
materiaalit, ja Automig²-i säätää  
automaattisesti kaikki muut parametrit.

Korkea suorituskyky
Joustava, suorituskykyinen kone.  
Energiansäästöä pienemmillä CO2- 
päästöillä. Komponenttien pitkä  
käyttöikä - kone, joka on rakennettu  
kestämään.

Yksinkertaistaa monimutkaisimmatkin TIG –hitsaustyöt 
Pi 250 AC/DC on käyttäjäystävällinen hitsauskone, jolla täytät kaikki TIG –hitsauksen 
vaatimukset. Korkean suorituskyvyn omaava invertterikone rakenneteräksen,  
ruostumattoman, alumiinin ja muiden eksoottisten materiaalien hitsaukseen

PI 250 AC/DC vesijäähdytyksellä
• Pulssitoiminto
• Valmius kaukosäätimelle
• TIG Ergo 301 poltin, 4 m
• Maattokaapeli, 3 m
• 16 A pistotulppa
• Kalibrointitodistus

TIG –hitsaus  – yksinkertaisesti helppoa
Intuitiivinen, ikonipohjainen käyttöpaneeli tekee  
koneen käyttämisen helpoksi. Yksityiskohtaisesti 
suunniteltu kone, joka on suunniteltu tekemään  
hitseistäsi parasta. 

Parasta kiinnitystä
TIG-A-Tack on ihanteellinen prosessi erittäin  
pienten ja tarkkojen silloitusten tekemiseen  
austeniittisella ruostumattomalla teräksellä.  
Silloitukset eivät näy lopullisessa hitsissä. 

Nopeampi AC hitsaus
D.O.C® toiminto (Dynamic Oxide Control) kasvattaa 
AC hitsauksen nopetta 30 %. Vähentää kulutusosien 
ja suojakaasun kulutuksen minimiin. 

AUTOMIG2 233i

EUR 4.110
6.940 

Juhlavuoden tarjous
Tuote nro. 79510304 EUR



SIGMA SELECT 400 
.

4.110 EUR 

6.975 
3.530 EUR 
5.215 
Juhlavuoden tarjous Juhlavuoden tarjous

Tuote nro. 79542140Tuote nro. 79542024

.

Sisältyy 
ilmaiseksi

Sisältyy 
ilmaiseksi

Huipputeknistä hitsausta
Vuosien kokemuksen ja innovaatioiden kautta Sigma Select on suunniteltu hitsaamaan 
omassa sarjassaan. Se saa monimutkaisimmatkin hitsaustehtävät vaikuttamaan helpoilta 
ja tekee sinusta kykenevän tuottamaan korkealaatuisia hitsauksia jokaisella materiaalilla - 
rakenneteräksestä aina erikoiseoksiin.  

Sigma Select Compact
•	 Graafinen	käyttöpaneeli
• Vesijäähdytys
• MV 450 poltin, 4 m
• Virtausvahti polttimen suojaamiseksi
• Maattokaapeli, 3 m
• 32 A pistotulppa
• Integroitu kärry pullopitimellä
• Kalibrointitodistus

Sigma Select erillisellä  
langansyöttöyksiköllä
•	 Graafinen	käyttöpaneeli
• Vesijäähdytys
• MV 450 poltin, 4 m
• Virtausvahti polttimen suojaamiseksi
• Maattokaapeli, 3 m
• 32 A pistotulppa
• Integroitu kärry pullopitimellä
• Kalibrointitodistus
• 1.5 m välikaapeli

Tee fiksu sijoitus
Sigma Selectin kanssa sinun ei tarvitse huolehtia tulevaisuudesta. Koko  
käyttöiän ajan voit päivittää koneen uusilla älykkäillä hitsaustoiminnoilla  
tarpeesi muuttuessa. Rakennettu vastaamaan tulevaisuutta.

Mukauta tarpeitasi vastaavaksi
Sigma Select -sovelluksella sinulla on yksi hitsauskone, jonka voit mukauttaa  
heti vastaamaan nykyisiä tuotantotarpeitasi. Tutki sen mahdollisuuksia

Synergic
Kaikki ensisijaiset hitsausparametrit on kytketty toisiinsa ja toimivat yhdessä. 
Synergic sisältää vakiona yli 50 hitsausohjelmaa. 

Pulse
Täydellinen ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille, koska se tarjoaa  
roiskeettoman hitsauksen. Pulssiversio sisältää synergian ja yli 50  
hitsausohjelmaa.  

• PowerArc - Varmistaa maksimaalisen tunkeuman hitsillä 
• DUO plus – Täydellistä jälkeä
• Sequence – Muistipaikat täydellisiin asetuksiin
• Sequence Repeat – Kehitä oma kaari
• MigaLog – Tallenna jokainen hitsi
• Miga Job Control – Älykäs digitaalinen muisti
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Get the deals 
Ota yhteyttä Migatronic´iin:  

(+45) 96 500 700

Tai löydä paikallinen jälleenmyyjäsi:
www.migatronic.com

.

Käyttöehdot

Kilpailu
• Voit rekisteröidä ainoastaan vihreitä Migatronic hitsauskoneita.

• Voittajien on todistettava olevansa toimintakuntoisen hitsauskoneen omistaja  
 tai käyttäjä, valokuvalla koneesta ja sarjanumerosta. 

• RallyMIG voittajat arvotaan jokaisen maan osallistujista kilpailun päätyttyä.

• Saat ylimääräisen arpalipun jakamalla kilpailun Facebookissa.

• Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi.

• Voit osallistua ainoastaan sen maan kilpailuun, jossa asut.

• Migatronic´in työntekijät, eivätkä heidän perheenjäsenensä, saa osallistua  
 kilpailuun.

• Kilpailu on käynnissä 30 marraskuuta 2020 saakka valituissa maissa.

Juhlavuoden tarjoukset
• Tarjouskoneiden varustus esitettyjen eritelmien mukaan.

• Kalibrointitodistus sisältyy hintaan.

• Ilmaiset lisätarvikkeet sisältyvät VAIN mainittuihin tarjouksiin.

• Toimitusehdot: Ex works, Incoterms 2010.

• Hinnat ovat alv0% eivätkä sisällä WEEE -kierrätysmaksua.

• Pidätämme oikeuden tehdä korjauksia hintoihin sekä teknisiin tietoihin  
 painovirhetapauksissa.

• Voimassa 31 joulukuuta 2020 saakka.

Takuu
Rekisteröi hitsauskoneesi osoitteessa  
migatronic.com ja saat jopa viiden vuoden takuun.




