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VÝROBA

Kvalita
z Nemecka

Certifikované podľa DIN EN ISO 9001
Zabezpečenie kvality je neoddeliteľnou
súčasťou našej produkcie. Začína u
dodávateľov surovín, uzatvára kontrolu
počas výroby a zahŕňa uvoľňovanie finálnych
produktov prostredníctvom nášho vlastného
testovacieho sytému.
Najdôležitejší sú ale naši zamestnanci, ktorí k
tomu prispievajú svojimi skúsenosťami,
pozornosťou a precíznosťou aby boli
každodenne splnené vysoké požiadavky na
kvalitu našich produktov. Tým významne
prispievame k dosiahnutiu najlepších výsledkov
zvárania medzi užívateľmi.

So skúsenosťami a intuíciou
Za posledných 90 rokov produkujeme zváracie elektródy pre zváračov na celom svete.
Dnes máme k dispozícii v našom závode v Massen jednu z najmodernejších fabrík na
výrobu elektród Európy.

Váženie prísad pre rozličné obaly elektród v sklade
surovín

Obaľovanie jadra tyčky v lisovniach elektród vo výrobnom závode Massen

Kontrolovanie sušenia elektród v elektrických peciach
pre optimálne zváracie vlastnosti

Balenie produktov na baliacej linke

Angažovaní pracovníci ručia za kvalitu

Sme certifikovaní podľa smerníc EN ISO 9001.
Veľa našich elektród je schválených v národných, prípadne medzinárodných kontrolných
spoločnostiach, a preto podliehajú pravidelným
preskúšaniam.
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Prebiehajúca skúška obaľovania v procese výroby

Skúšobný kus jednej šarže elektródy so skúšobným
protokolom

PORTFÓLIO

Pre každého vhodná elektróda
Náš sortiment zahŕňa viac ako 70 typov elektród pre spájanie rozličných materiálov.
Popri štandardných elektródach vyrábame v našom závode širokú škálu špeciálnych
elektród, napríklad pre opravárske zváranie a naváranie. U nás nájdete s istotou správny produkt pre váš materiál a použitie.

Mnohostrannosť
sortimentu

Najväčší výber ponúkame pod označením Finox pre zváranie ušľachtilej ocele. Na
základe čísla materiálu alebo druhu ocele stanovíte vhodné elektródy. Použite k tomu
našu brožúru elektród, pokyny pre aplikáciu na našich webových stránkach alebo
nám zavolajte.
•
•
•
•
•
•
•
•

Zváranie nelegovanej ocele, napr. s Garant X

Stavebné ocele
Ušľachtilé ocele
Kotlové plechy
Oceľoliatina
Čierno-biele zváranie
Naváranie
Rezanie/drážkovanie
Špeciálne materiály a
špeciálne aplikácie

Zváranie vysokolegovanej ocele, napr. s Finox 4370 AC

Na naváranie oteruvzdorných vrstiev pre najrôznejšie požiadavky máme v programe typy elektród Fidur a Filit. Lunkre (dutiny) a iné chyby v odliatkoch odstránite s
elektródami z rady Ficast. Tri typy elektród pre rezanie, príp. drážkovanie dopĺňajú
kompletný sortiment práve tak pre jednotlivé krajiny ako aj a pre konkrétne aplikácie
produktov. Ak aj napriek potrebnú odrody nenašli vhodnú elektródu, opýtajte sa na
naše podmienky a možnosti pre špeciálne prevedenie.

Viac sa dozviete detailne

Naváranie, napr. s Fidur 6/60R

Drážkovanie s Kjelgouge

Rozsiahle informácie nájdete
na našej webovej stránke:
• Doporučenia pre Vaše
zváracie úlohy
• Listy výrobkov pre každý
typ
• Elektronická knižka v
nemeckom a anglickom
jazyku
• Normy v zváracej technike
Dovoľ te nám poradiť alebo
požiadajte nášho predajcu vo
vašej blízkosti.
Tel. +421 43 4906 211
Fax +421 43 4906 210
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Rezanie

Stavebné konštrukcie

ELEKTRÓDY

AQUAWELD

Ochrana pred oterom

ZVÁRANIE

Certifikovaný do hĺbky 20 m pod
vodou
S našou novovyvinutou Aquaweld,
rutil-bázickou špeciálnou elektródou pre
mokré zváranie reagujeme na vysoké
nároky, ktoré sú kladené pri opravách
konštrukcií pod vodou. Ideálne sa hodí
pre zváranie pri montážach a opravách
zváraním v offshore-priemysle, stavbe
prístavov, stavbe lodí a hydraulických
oceľových konštrukcií.
Kvalita a vlastnosti Aquaweldu boli
starostlivo testované. Vhodnosť pre
prácu do hĺbky 20 m pod vodou bola
schválená certifikátom najväčšej svetovej námornej a offshore klasifikačnej
spoločnosti Det Norske Veritas.
List výrobku nájdete na našej internetovej stránke alebo si ho jednoducho u nás
vyžiadajte.
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