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Migatronic slaví jubileum 40 let
Přední evropský výrobce svařovacích strojů
(a jedna z mála firem, které opravdu určují vývoj technologií v oboru), Migatronic
A/S Dánsko, slaví v roce 2010 významné
jubileum – 40 let výroby svařovacích strojů
pod značkou Migatronic. Od roku 1970 se
tak píše historie značky Migatronic, která
je synonymem pro kvalitní svar, jednoduchou obsluhu a dlouhou životnost. Díky

v té době nejmenšímu MIG/MAG stroji
na trhu pro svařování tenkých plechů se
stroje Migatronic rychle rozšířily po celém
světě jako vybavení autoservisů a i dnes
je mnozí výrobci stále doporučují (např.
VW, Škoda, Opel, Peugeot, Ford, Volvo,
Toyota, Kia, Hyundai, Harley-Davidson,
BMW, Mercedes, Fiat), popř. výhradně předepisují (Audi, Ferrari) pro opravy karosérií.

I v ČR jsou běžně v provozu stroje Automig
staré 25 let. K technologii MIG/MAG se
rychle přidaly výrobky pro MMA a TIG,
později i Plasma TIG a plasmové řezačky
a ještě později i automatizace a robotizace
procesu svařování.
Historie 40 let ale neznamená zakonzervování nebo spánek na vavřínech minulosti.
V roce 2008 Migatronic uvedl, mimo jiné,
inteligentní regulaci plynu IGC® pro synergické dávkování plynu s vestavěným spořičem, v roce 2009 funkci IAC® (Intelligent
Arc Control) pro svařování tenkých materiálů a rok 2010 přinesl prestižní cenu “red
dot design award“ za design nových hořáků Migatronic.
V roce 2010 Migatronic uvedl nebo uvede
celkem 9 nových typů výrobků a novinky
pro rok 2011 se právě připravují. Těšme se
na ně a popřejme firmě Migatronic A/S ještě hodně síly patřit mezi průkopníky v oboru svařování kovů elektrickým obloukem
v ochranných atmosférách.
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Migatronic CZ a.s.
Tolstého 451
415 03 Teplice
Tel.: 417 570 660
Fax: 417 533 072

Internetový magazín
Automig
Automig je nový internetový magazín, nejen pro odborníky
ve svařování, s nabídkou zajímavostí a potřebných informací
o opravách automobilových karosérií, zámečnické a průmyslové
výrobě a automatizaci a robotizaci Migatronic. Automig je
určený nejen uživatelům svařovacích strojů Migatronic a není
internetovou prodejnou.
Navštivte www.automig.cz a pohodlně 24 hodin denně
365 dní v roce čtěte zajímavosti a praktické zkušenosti
z oboru svařování.
Zaregistrujte se k odběru newsletteru a napište nám na
info@automig.cz svoje příspěvky, popř. dotazy a připomínky.
Pro objednání strojů a příslušenství Migatronic navštivte
internetovou prodejnu http://shop.migatronic.cz.
Pro informace o celé nabídce produktů a služeb Migatronic
navštivte www.migatronic.cz
a www.migatronic-automation.cz.
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