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AKCE na svařovací zdroje MAHE 
 

!! SLEVA až 41%, OMEZENÉ MNOŽSTVÍ !! 
 

   

Výrobce profesionální svařovací techniky 
 

  MODERNÍ · KVALITNÍ · SPOLEHLIVÝ · DOSTUPNÝ 

MAHE je firma zabývající se vývojem, výrobou a prodejem svařovací techniky. Jako člen 

podnikatelské skupiny MAHE využívá všech vzájemných spolupůsobení pro prvotřídní produkt. Tím 

je myšleno, že je každý výrobek MAHE dlouhodobě vyvíjen a testován odborníky MAHE, tak také 

běžnými uživateli z běžných provozů. Samozřejmostí je, že při výrobě jsou použity kvalitní 

komponenty pocházející od renomovaných výrobců z původu EU. 

Všechny produkty jsou vyráběny podle principu "easy to use" (snadno ovladatelné). Znamená to, 

že obsluha produktu je v krátkém čase schopná ovládat zařízení bez toho, aby se musela věnovat 

podrobnému studiu operačního manuálu. Čas zaškolení nových pracovníků se tímto přiměřeně 

redukuje. Pomocí univerzálního modulového systému je dosaženo optimální investicí pro 

zákazníky. Každý přístroj může být rozšířený o různé moduly. K naší rozsáhlé dodávce patří 

"sycon" Software. Použitím tohoto softwaru může zákazník sám měnit všechny svářecí tabulky, 

jakož i definovat charakteristiku a aplikaci. Aktualizace a navýšení výkonu jsou výhodou MAHE a 

zaručují bezpečnou investici do budoucna. 

Výrobní sortiment: 

• MMA - Invertory pro elektrodové svařování 

• TIG-DC - Svařovací TIG DC invertory s VF zapalováním 

• TIG-AC/DC - Svařovací TIG AC/DC invertory s VF zapalováním 

• MIG/MAG - Standardní svařovací zdroje se stupňovitým přepínáním 

• MIG/MAG - Invertorové svařovací zdroje s plynulým nastavením 

• MIG/MAG - Invertorové pulzní svařovací zdroje s plynulým nastavením 

• MIG/MAG - Highspeed svařovací zdroje s plynulým nastavením 

• MIG/MAG/TIG - MultiProces svařovací zdroje 

• Plazmové svařování - Plazmové svařovací invertory 

• Plazmové řezání - Plazmové řezací invertory 

• SAW, CAG - Vysokovýkonné proudové zdroje ke svařování pod tavidlem a drážkovaní 

uhlíkovou elektrodou 

• Elektrochemické zařízení - Čistění svárů, leštění, značení a zinkování 

• Zdroje, zařízení na zakázku 
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MIG/MAG svařovací zdroje 

EcoPulse 3000 CWK 

Pulzní proces, vodní chlazení 
 

• Kvalitní MIG/MAG zdroj s pulzním procesem 

• Metody: MIG/MAG, MMA a TIG (digitální panel) 

• Možnost svařovat materiály: KONSTRUKČNÍ OCELE, NEREZ, Al slitiny, trubičkové dráty 

• Procesy: MIG/MAG - standard, pulz (vyniká při svařování CrNi, Al a samozřejmě Fe)  

• Výkon 300 A + vodní chlazení zaručuje bezproblémové svařování ocelových konstrukcí drátem 

pr.1,0 mm. Případně materiály NEREZ, Al slitiny. Proces DoublePulse za příplatek! 

 

Více informací najdete na odkaze: http://www.webareal.cz/www-froweld-com/EcoPulse-3000-CWK-

d10.htm?tab=description#anch1 nebo https://www.mahe-online.de/produkte/mig/ecopulse/ 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

Typ 
Cena 

doporučená 
Sleva Cena  

po slevě 

Zdroj EcoPulse 3000 CWK (standardní panel – 

otočné ovládání) 
86.710,00 Kč 34% 59.970,00 Kč 

Zdroj EcoPulse 3000 CWK (panel EcoPulse, 

digitální panel) + hořák + zemnící kabel 
110.334,00 Kč 41% 64.681,00 Kč 
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MMS2000P 
Pulzní proces, napájení 230 V 

• Kvalitní MIG/MAG mobilní zdroj s pulzním procesem, napájení 230 V 

• Metody: MIG/MAG, MMA a TIG 

• Možnost svařovat materiály: KONSTRUKČNÍ OCELE, NEREZ, Al slitiny, trubičkové dráty 

• Procesy: MIG/MAG - standard, pulz (vyniká při svařování CrNi, Al a samozřejmě Fe), DoublePulse 

za příplatek! 

• Pro velkou cívku až 18 kg (adaptér na malé cívky 2-5 kg) 
 

Více informací najdete na odkaze: http://www.webareal.cz/www-froweld-com/MMS-2000P-d18.htm nebo 

http://mahe-electronic.de/welding/pdf/de/MMS2000P_EcoPuls.pdf 
 

 
 

Typ 

Cena 

doporučená 
Sleva Cena  

po slevě 

Zdroj MMS2000P (panel EcoPulse) 66.410,00 Kč 39% 39.950,00 Kč 

 

EcoPulse 3000 - VÝSTAVNÍ 
Pulzní proces 

• Kvalitní MIG/MAG zdroj s pulzním procesem 

• Metody: MIG/MAG, MMA a TIG 

• Možnost svařovat materiály: KONSTRUKČNÍ OCELE, NEREZ, Al slitiny, trubičkové dráty 

• Procesy: MIG/MAG - standard, pulz (vyniká při svařování CrNi, Al a samozřejmě Fe), DoublePulse 

za příplatek! 
Více informací najdete na odkaze: http://mahe-electronic.de/welding/pdf/de/EcoPuls_3000.pdf  
 

Typ 
Cena 

doporučená 
Sleva Cena  

po slevě 

Zdroj EcoPulse 3000 (panel EcoPulse) 69.310,00 Kč 37% 43.207,00 Kč 

http://www.webareal.cz/www-froweld-com/MMS-2000P-d18.htm
http://mahe-electronic.de/welding/pdf/de/MMS2000P_EcoPuls.pdf
http://mahe-electronic.de/welding/pdf/de/EcoPuls_3000.pdf


EcoMIG 2900 
Kompletní příslušenství 

• Kvalitní MIG/MAG zdroj 

• Metody: MIG/MAG, MMA a TIG 

• Možnost svařovat materiály: KONSTRUKČNÍ OCELE, NEREZ, Al slitiny, trubičkové dráty 

• Procesy: MIG/MAG - standard 
Více informací najdete na odkaze: http://mahe-electronic.de/welding/pdf/de/EcoMIG_3000.pdf 
 

 

Typ 
Cena 

doporučená 
Sleva Cena  

po slevě 

Zdroj EcoMIG 2900 (panel EcoMIG) + hořák + 

zemnící kabel 
65.050,00 Kč 39% 39.580,00 Kč 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ceny uvedeny bez DPH. Změny informací, obrázků a cen vyhrazeny. Vydáno 2021_7 
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