
Akční cenová nAbídkA

platnost od. 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012

• technologie IGBT
• kompaktní, lehké, přenosné
• ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
• jištěné a kompatibilní s elektrocentrálami

Invertory pro svařování metodou MMA a TIG

P = Power, F = FAcTor, c = correcTIon
česky koMPenzAce účIníku
Výhody: 
dochází k velmi malé zátěži rozvodné sítě jalovým  
proudem, lze provozovat při napájecím napětí  
95 – 270 V (cca - 60%, + 18%), lze provozovat  
na mimořádně dlouhých propojovacích kabelech,  
nehrozí riziko poškození invertoru provozovaných  
na generátorech proudu vlivem podpětí, při maximálním výkonu nevy-
pne jistič 16 T A (v síti 230 V), na rozdíl od zařízení stejné amperáže 
bez PFC

Invertory pro svařování  
metodou MMA a TIG
• PAN 160 je nástupce PINGLU 160
• technologie IGBT
• kompaktní, lehké, přenosné
• ANTISTICK, ARCFORCE,  

HOT-START
• jištěné a kompatibilní  

s elektrocentrálami

PAn 160 

PAn 160 +  samost. kukla

5 889 kč    

PeGAs 160 e PFc                       
+ samost. kukla 
 13 680 kč   
    
11 990 kč ( 479,60 € )         PeGAs 160 e 

+ samost. kukla + kabely 
+ box     
12 080 kč

7 990 kč  
( 319,60 € )

3 999 kč  
( 160,00 € )

5 099 kč  
( 204,00 € )

ceny uvedeny bez dPh 20%
Nabídka platí do vyprodání zásob
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svařovací stroj pro svařování metodu MIG/MAG
HOMER tools je soukromá značka ALFA 
IN a.s., která si vytkla za cíl nabídnout naší 
odborné obchodní síti produkty schop-
né cenově konkurovat DYS marketům a 
obchodním řetězcům a zároveň garantovat 
vyšší kvalitu. Prvním představitelem HOMER 
tools je HOMER MG-150. Dodáváme včetně 
hořáku, zem.kabelu, štítu, kartáče.  

hoMer MG-150
5 484 kč  

( 219,40 € )Novinka

Doporucujemeˇ
k našim inventorům elektrody

Elektrody Linde Basic 7018 2,5x350   

balení 4,6 kg za    460 kč

Elektrody Linde Basic 7018 3,2x350  

balení 4,5 kg za 427 kč

6 584 kč  
( 263,40 € )

hoMer MG-150  
+ vozík svářečský

• 4 stupně regulace napětí
• možnost volit polaritu hořáku – svařová-

ní samoochranným drátem
• výborně svařuje i pod ochranou CO2
• vhodný pro karosářské práce a údržbář-

ské práce
• hliníkové vinutí transformátoru



InveRToRy TIG

ALF 180 BAsIc aXe  
+ hořák MB14 4m + ventil 
+ samost.kukla 24 847 kč

ALF 220 BAsIc aXe  
+ hořák er240 4m + ventil  
+ samost.kukla 29 007 kč

SvAŘovAcí STRoJe MIG/MAG

SvAŘovAcí STRoJe  
MIG / MAG odSávání 

odsavač unI  
FILTer T s aktivním c filtrem

       

Obzvláště 
vhodné 
pro TIG  
AC/DC  

svařování.

Akční cena platí pouze 
při prodeji se svářeč-
kou ALFA In.  konco-
vá cena při koupi bez 

svářečky ALFA In je  
47 900 kč

16 480 kč  
( 659,20 € )

20 460 kč  
( 818,40 € )

35 000 kč  
( 1 400 € )

elektronika 

+ 990 kč  
( 39,60 € )

+ 990 kč ( 39,60 € )

čtyřkladkový posuv 
• robustní celokovová konstrukce
• výkonný motor podavače
• vrchní přítlačné kladky  

hnané pomocí ozubených kol
• dvě přítlačná ramínka
• pro ALF 250, 260, 280, 320, 400

svařovací invertory pro svařování metodou TIG a MMA
• HF bezdotykové zapalování
• technologie IGBT
• 2-takt, 4-takt
• kompaktní, lehký, přenosný
• ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
• jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami
• rychlospojky 35-50 mm2  pro připojení kabelů 

Pegas T PuLse hF a ALFIn 161w, 171 TIG MAX hF  
a 203w je navíc vybaven: 
• digitální řízení
• TIG puls
• nastavitelný náběh a doběh, dofuk, konc. proud
• BILEVEL - dva proudy (ALFIN 171W TIG a 203W)
• synergie (ALFIN 171W TIG a 203W)

PeGAs 160 T hF + hořák TIG 4m              12 690 kč 9 990 kč ( 399,60 €)

PeGAs 200 T hF + hořák TIG 4m              13 500 kč 11 990 kč ( 479,60 € )

PeGAs 160 T PuLse hF + hořák TIG 4m + kabely 
+ red.ventil MIDI + box                                      17 690 kč 15 990 kč ( 639,60 € )

PeGAs 200 T PuLse hF + hořák TIG 4m 
+ kabely + red.ventil MIDI  + box                       20 690 kč 18 990 kč ( 756,00 € )

ALFIn 161 w + hořák TIG 17 4m                                    
+ zemnící kabel + plynová hadice                      35 516 kč 20 990 kč ( 839,60 € )

ALFIn 171 w MAX + hořák ABITIG 17 4m 
+ plynová hadice                                                 37 634 kč 33 900 kč (1 356,00 € )

ALFIn 203 w (3x400V) + hořák ABITIG 26  4m 
+ plynová hadice                                                46 789 kč 38 900 kč (1 556,00 € )

K INVERTORůM  
AC/DC, MMA, TIG, 
MULTIFUNKčNíM 
DOPORUčUjEME  
ODSAVAč UNI FILTER T

ceny uvedeny bez dPh 20% . Nabídka platí do vyprodání zásob.

SyNergy

ke strojům
ALF 280, 320, 400

sAMosTMíVAcí 
kukLA 7s7 Novinka

Vhodné pro svařování metodou TIG, MIG/
MAG (CO2), MMA (obalenou elektrodou), 
řezání plasmou a broušení
• ergonomický hlavový kříž – svářeč se 

méně unaví
• velký průzor 55 x 98 mm
• napájení na solární článek a na vyměni-

telnou baterii
• skelet z lehkého nylonu
• možnost vybavit dioptrickým sklem 

3 500 kč  
( 140 € )

při koupi s TIG  
invertory je cena kukly 2 253 kč (90,10 €)

ALF 250 MAJor aXe  
+ hořák er 240 4m + ventil 
+ samost. kukla  30 767 kč              

20 990 kč  
( 839,60 € )

ALF 260 MAJor aXe  
+ hořák er 240 4m + ventil 
+ samost. kukla  36 357 kč

23 240 kč  
( 929,60 € )

ALF 280 MAJor AXe
+ hořák er 240 4m + ventil 
+ samost. kukla    36 357 kč

24 840 kč  
( 993,60 € )

ALF 320 MAJor aXe  
+ hořák er 240 4m + ventil 
+ samost. kukla  39 507 kč        

27 970 kč  
(1 118,80 €)

ALF 400 MAJor aXe 
+ hořák er 240 4m + ventil
+ samost. kukla  43 612 kč        

29 810 kč  
(1 192,40 €)

doporučujeme  

PLyny LInde



svařovací invertory pro svařování hliníku, nerezi a uhlíkatých ocelí metodami TIG Ac/dc a MMA Ac/dc

InveRToRy Ac/dc

InveRToRy MULTIFUnkční

Technologie IGBT
Kompaktní, lehký, přenosný
Digitální nastavování, skutečné hodnoty A+V (MIG)
Synergické programy u PEGAS 160 MIG SYN 
Vysoká kvalita MIG/MAG, MMA, Lift ARC TIG 
MAG svařování samoochranným drátem 
Svařuje elektrodami do průměru 4,0 mm 

ALFIn 250 MPk + hořák ER 240 4m + ventil + kukla               60 105 Kč         

Multifunkční svařovací invertory pro MIG/MAG svařování  
ocelí, nerezí a hliníku,TIG s dotykovým startem a MMA

PeGAs 40 plasma PFc
+ hořák + zemnící kabel 

IGBT PFc invertor

PLASMA

PegaS 200ac/Dc

• možnost připojit ke zdroji 110 - 230V
• vysoká rychlost řezaní
• kvalitní řez s minimální velikostí tepelně ovlivněné zóny
• menší deformace řezaného materiálu
• řezání prakticky jakéhokoliv elektricky vodivého materiálu
• nízké provozní náklady
• BINZEL hořák ABICUT 45 6m

IGBT PFC invertor
malý rozměry

velký výkonem
těžká strojírenská  

výroba
průmyslová výroba
možnost připojení  
na automatvčetně 

 hořáku S 105
produktivní řez oceli  

do tl.25mm
kvalitní řez oceli do tl.30mm

PeGAs 100 plasma
+ hořák + kabel 
47 043 kč

Použité plasty na invertorech PEGAS jsou z 
odolného, pružného a nehořlavého materiálu 
NYLON - na rozdíl od levného a běžně používa-
ného materiálu ABS, který neodpovídá evropské 
normě.

PeGAs 200 Ac/dc PuLse          
                                       33 000 kč 29 900 kč ( 1 196,00 € )

PeGAs 200 Ac/dc PuLse          
+ chladící jedn. CS              47 500 kč 42 400 kč ( 1 696,00 € )

PeGAs 200 Ac/dc 
+ chladící jedn. CS                36 400 kč 27 490 kč  (1 099,60 € )

46 211 kč  
(1 848,40 €)

PeGAs 160 MIG syn      15 990 kč ( 639,60 € )
PeGAs 160 MIG MAn     13 990 kč ( 559,60 € )

Pořiďte si svého  ,,cHOPPera“ 
                     za cenu ,,odbočky“  (včetně kukly) 

velký grafický displej, sekundární invertor, synergie/plně 
manuální režim, okamžitý přístup ke třem/čtyřem proudům
(poč. proud, dva hlavní proudy, konc. proud), ovládání v 
národních jazycích, 10 paměťových bank, každá na 10 
úkolů (jobů), jednoduchá správa a popis jobů, vynikající 
charakteristiky pro svařování obalenou elektrodou a pro 
drážkování, elektronická tlumivka, plynulá regulace napětí, 
nastavitelný předfuk, dofuk, dohoření, počáteční rychlost
ekologický režim chlazení, obalená elektroda do průměru 
5,0mm, USB port, snadný update firmwaru, na přání 
ROBO INTERFACE

AXe 400 choPPer 

coMPAcT  
GAs AXe     
59 388 kč  

coMPAcT  
h2o AXe  
67 735 kč  

cHoPPeR MIG / MAG, MMA, drážkování

49 660 kč  
(1 986,40 €)

58 660 kč  
(2 346,40 €)

19 990 kč (799,60 €)

41 163 kč  
(1 646,50 €)

ceny uvedeny bez dPh 20% . Nabídka platí do vyprodání zásob.

Stroj PEGAS AC/DC je určen pro specializované  
svářecí provozy se širokou škálou svařovacích prací.  
jsou určené především pro svařování metodou TIG.  
Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí  
umožňujících efektivní využití: předfuk a dofuk  
ochranného plynu. doběh proudu (Slope Down),  
koncový proud, HF vysokofrekvenční zapalování,  
režim ovládání, 2 a 4 takt, úroveň čištění hliníku.
Pro svařování metodou MMA jsou stroje vybaveny funkcemi  
HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK.

ALFIn 200 Ac/dc + chlazení CS  
+ hořák ABITIG 20 4m         109 893 kč 73 579 kč ( 2 943,20 € )

ALFIn 220 Ac/dc PFc + chlazení 
CS + hořák  ABITIG 20 4m  111 993 kč 88 777 kč ( 3 551,10 € )

ALFIn 200 Ac/dc  
+ hořák ABITIG 26 4m           83 471 kč 55 264 kč ( 2 210,60 € )

ALFIn 220 Ac/dc PFc  
+ hořák  ABITIG 26 4m           85 571 kč 69 444 kč ( 2 777,80 € )

Vozík pro jednofázové  Pegasy a dále ALFIN 
200/220 AC/DC (včetně chladících jednotek) 1 499 kč     ( 60,00 € )

14 990 kč
(599,60 €)P

ův
od

ní
 cena 23 900 Kč      

ALFIn 150 TP  
+ samost.kukla    15 280 kč 

Novinka

bRUSkA wolf. elektrod

 
neuTrIX               
hmotnost 2,8kg
výkon: 650W
plynule regulovatelné otáčky
plynule nastavitelný úhel broušení
broušení elektrod pr. 1,0 - 4,0 mm
integrovaný filtr
nízké opotřebení brusného kotouče (3 brusné dráhy)
možnost brousit elektrody od délky 15mm

16 990 kč   
( 679,60 € )

PeGAs 160 e dIGITAL
+ samost. kukla  11 950 kč

Je vybaven řízením ventilátoru. Tato 
funkce přináší několik výhod: 

• nižší znečištění elektroniky prou-
dem vzduchu

• úsporu energie
• nižší zatížení  hlukem
• nižší opotřebení ventilátoru
• možnost přesnějšího nastavení 

proudu

8 520 kč  
( 340,80 € )

11 216 kč  
( 448,60 € )

InveRToRy MMA



Ceny uvedeny bez DPH, foto ilustrační, 
vyhrazujeme si právo změn.

Váš prodejce: ALFA In a.s.
Nová Ves 74,
675 21 Okříšky, CZ
www.alfain.eu
info@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009
fax.: +420 568 840 966

www.alfain.eu                                                                          www.medvedcz.eu

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export 
na Slovensko. 

Profesionální jednofázové elektrocentrály ArcTos  
pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě,  

havarijním, nouzovém a obdobném nasazení.

JednoFáZovÉ eLekTRocenTRáLy

Profesionální elektrocentrály weLdVed se svařovací-
mi generátory jsou určeny pro aplikace, kde je nutné 
provádění svářecích prací bez dostupnosti elektrické 
energie z rozvodné sítě.

weLdVed dc 220h-AVr   
se sVářečkou + kabely PEGAS
+ podvozek pro ruční přesun  56 140 kč        

eLekTRocenTRáLy Se SváŘečkoU

TŘíFáZovÉ eLekTRocenTRáLy

Profesionální třífázové elektrocentrály GrIzzLI pro aplika-
ce v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nou-
zovém, krizovém a obdobném nasazení.
 

Vyberte si variantu...

Používáme motory:

Vyberte si variantu...

52 190 kč  
(2 088 €)

ArcTos 3010h    21 469 kč                     15 630 kč ( 625 € )

ArcTos 5010h    29 985 kč                     22 930 kč ( 917 € )

ArcTos 5030h    34 890 kč              25 200 kč ( 1 008 € )

ArcTos 8030h    45 090 kč
buď s podvozkem s madly nebo s horní 
kapotáží nebo s nerezovým rámem 

41 840 kč ( 1 674 € )

GrIzzLI 7030h                   47 600 kč
s elektrickým rozvaděčem

44 610 kč  
( 1 784 € )

GrIzzLI 14040h LIMITed 84 950 kč  
( 3 398 € )

GrIzzLI 14040V                114 413 kč
+  podvozek s madly + horní kapotáž +  
PAN 160

105 833 kč  
( 4 233 € )

GrIzzLI 16040V                141 628 kč
+ PEGAS 160 E DIGITAL + podvozek + polo-
košile Vanguard + motohodiny 

128 768 kč  
( 5 151 € )

GrIzzLI 22040V                152 340 kč   
+ PEGAS 160 E DIGITAL + podvozek + polo-
košile Vanguard + motohodiny                                    

139 480 kč  
( 5 579 € )

elektrocentrály pro zemědělské využití, pro stavebnictví a veškeré 
aplikace, kde potřebujete dodávky elektrické energie nezávisle na 
distribuční síti a je k dispozici mechanizace se standardizovaným 
kardanovým spojení (traktor, ostatní mechanizace).

eLekTRocenTRáLy PoHánĚnÉ kARdAneM

Automatický start generátoru 
při výpadku elektrické sítě
 
Programovatelný  
automatický test 
Automatický sytič
Nabíječka baterií
Displej pro zobrazení  
elektrických veličin  
a alarmů 

automatika

M-wATT 660-AVr-3000
+ PAN 160                             101 440 kč   

97 450 kč 
( 3 898 €)

M-wATT 900-AVr-1500
+ PAN 160                             143 870 kč

139 880 kč 
( 5 595 €)

Jednofázová elektrocentrála
hoMer tools 2800

Novinka

7 330 kč  
(293 €)

Výkon  
2,5 kVA / 10,9A


