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Výrobce profesionální svařovací techniky 

Mahe, spol. s r.o. 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 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 použitelné). 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 všeobecného modulového vyhotovení dosahujeme optimální investicí pro naše zákazníky. 

Každý přístroj může být rozšířený o různé moduly. K naší rozsáhlé dodávce patří "sycon" Software. 

Použitím tohoto softwaru může zákazník sám změnit všechny svářecí tabulky, jako definovat 

charakteristiku a aplikaci. Updaty jsou samozřejmostí 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 (AKCE: Ecopulse 3000 CWK) 

 MIG/MAG - Highspeed svařovací zdroje s plynulým nastavením 

 MIG/MAG/TIG - MultiProces svařovací zdroje 

 Plazma - Plazmové TIG svařovací invertory 

 Plazmové řezání - Řezací zdroje 

 SAW, CAG - Vysokovýkonné proudové zdroje ke svařování pod tavidlem a drážkovaní 
uhlíkovou elektrodou 
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MIG/MAG - Invertorové pulzní svařovací zdroje s plynulým 
nastavením 

Ecopulse 3000 CWK  

Ekonomická verze s profesionálními vlastnostmi  

(MIG/MAG - Standard, Pulz, Pájení) 

 

 



Profesionální pulzní svařovací zdroj určený pro středně těžkou výrobu. Je doporučován pro 

karosářské práce v moderních (moto, auto a truck) dílnách a to hlavně při svařování hliníkových 

karosérií. Dále se uplatní ve strojírenství a bez problému zvládne i průmyslové provozy. Je nedílnou 
součástí moderní výroby, kde se hledí na kvalitu, rychlost a ekonomické požadavky. 

 Výkonný systém  

 Synergické funkce pro snadné nastavení 

 Plynulá regulace parametrů 

 Inteligentní posuv drátu 

 Silné vodní chlazení zaručující bezproblémový provoz 

Technické údaje: 

 Metoda  MIG/MAG - Standard, Pulz, Pájení 

 Síťové napětí 50/60 Hz  3 x 400 V 

 Jištění  16 A 

 Rozsah svařovacího proudu  20 - 300 A 

 Svařovací proud při zatížení (40o) 
   60 %     -     300 A 

 100 %     -     250 A 

 Krytí  IP 23 

 Rozměry v x š x d  920 x 350 x 740 mm 

 Hmotnost  72 kg 

Procesy: 
 

 MIG/MAG 

 MIG/MAG - Pulzní svařování (10-500 Hz) 

 MIG Pájení 

 
Doporučené oblasti použití: 

 
 Průmyslové provozy 

 Automobilový a dodavatelský průmysl 

 Stavební stroje 

 Ocelové konstrukce 

 

Doporučené základní materiály: 
 

 Konstrukční oceli 

 Pokovené konstrukční oceli 

 CrNi ocele 

 Duplex ocele 

 Materiály na bázi niklu 

 Slitiny hliníku 

 
Sériové vybavení: 

 
 4-kladkový posuv 

 2-taktní / 4-taktní 

 Synergický provoz 

 Certifikát S, CE 

 Teplotně řízený ventilátor 

 Ochrana proti přehřátí 

 Ukazatel proudu a napětí s HOLD funkcí 

 Plnění kráteru 

 Nastavená dynamiky 

 Vodní chlazení 

 Možnost upgrade 



Cenová kalkulace: 

Zdroj Ecopulse 3000 CWK  

Vodní chlazení, podvozek 

 

 
 

 

Hořák BINZEL MB 401 - 5m   

 EURO koncovka, kapalinou chlazený 
Možnost zvolit hořák o délce 3, 4 a nebo 5m. Dále ovládání na  
rukojeti, hořák s otočným hrdlem.    

 

 

Zemnící kabel 50m2 - 4m   

 
Gumový kabel 
Možnost dodat kabel o libovolné délce, průřezu a zakončení 

 

 
 
 

Typ 
Cena 

doporučená 
Sleva Cena po 

slevě 

Zdroj Ecopulse 3000 CWK + vybavení - - 68 900.00 Kč 

Cena celkem (bez DPH) 89 170.00 Kč - 68 900.00 Kč 

 
 Doporučená cena sestavy:      89 170.00 Kč 

 
 

 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Změna cen vyhrazena. Platnost nabídky do 11/2012 

 

 
 

 
Poznámka: 

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, protože mnoho otázek se dá rychle a snadno 

objasnit přes telefonický kontakt, případně osobním jednáním nebo předvedením vybraného zdroje. 

 

 

 

 

 

 

Více informací najdete na webové stránce: 

 
www.froweld.cz 
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