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NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ SPAWANIA

POWER WAVE®

PLATFORMA ZAAWANSOWANYCH
ROZWIĄZAŃ, GWARANTUJĄCYCH
MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ
I JAKOŚĆ SPAWANIA
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PLATFORMA
ROZWIĄZAŃ
POWER WAVE®
GDZIEKOLWIEK
NA ŚWIECIE

Seria zaawansowanych
i niezawodnych urządzeń
spawalniczych

GOTOWY NA
WYZWANIA
JUTRA
Jedna platforma
dla wszystkich
zastosowań
spawalniczych,
zapewniająca
bezpłatne aktualizacje
oprogramowania

UCZYŃ RZECZY
SKOMPLIKOWANE
PROSTYMI

Zaprojektowane do pracy
w dowolnym miejscu na
świecie. Wsparcie lokalnej
pomocy technicznej

GOTOWE NA
INICJATYWĘ
INDUSTRY 4.0

Dane o procesie przesyłane
dzięki protokołowi ArcLink®
w czasie rzeczywistym.
Innowacyjne rozwiązania łączące
ludzi, produkty i procesy.

Dzięki trybom spawania synergicznego,
kontroli charakterystyki wyjściowej, blokadom
i ograniczeniu parametrów spawania, a także
wszechstronnym danym o procesie, rozwiązania
Power Wave® sprawiają, że kontrolowanie procesu
spawania nigdy nie było łatwiejsze.
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SPIS TREŚCI
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PEŁNA KONTROLA PROCESU SPAWANIA W CYKLU ZAMKNIĘTYM

SYSTEM ZARZĄDZANIA PROCESEM POWER
WAVE® OPARTY JEST NA TRZECH ELEMENTACH
Nie jest tajemnicą, że idea nieustannego ulepszania jest sprawdzoną metodą poprawy wydajności, jakości
i opłacalności produkcji – dlaczego więc nie podejść w ten sam sposób do procesu spawania?
Zaawansowany system Power Wave® firmy Lincoln Electric umożliwia właśnie realizację tej idei. Power Wave® nie
oznacza jedynie urządzenia spawalniczego, jest to zaawansowana, kompletna platforma dostarczająca szereg
rozwiązań i narzędzi, które pozwalają nieustannie ulepszać bezpieczeństwo, jakość i wydajność procesu spawania.

WDROŻENIE

Optymalizacja parametrów łuku

Dane uzyskiwane w czasie
rzeczywistym •
Wskaźniki wydajności •
Parametry oceny jakości •
Wbudowane narzędzia •
Przetwarzanie danych
według własnych potrzeb
– od pojedynczego urządzenia
do rozbudowanych systemów •

STEROWANIE
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WERYFIKAC

WERYFIKACJA

Monitoring wydajności
i jakości spawania
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•• Najnowocześniejsze, wytrzymałe urządzenia
•• Waveform Control Technology™
•• Optymalizacja parametrów
spawania przez wybór najbardziej
odpowiedniego procesu dla
konkretnego zadania

Standaryzacja procesu
i powtarzalność operacji

•• Panel użytkownika i system zarządzania
•• Standaryzowane procedury
•• Blokada dopuszczalnych parametrów spawania
umożliwiająca spełnienie wymagań instrukcji WPS
•• Przesyłanie danych między urządzeniami, stacjami
roboczymi i przedsiębiorstwami

TYLKO ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH TRZECH
ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA PROCESEM ZAPEWNI
UZYSKANIE NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI
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WERYFIKAC

WDROŻENIE

OPTYMALNE PARAMETRY ŁUKU.
ODPOWIEDNI PROCES SPAWALNICZY
DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA
Dzięki Waveform Control
Technology™, każdy proces
będzie idealnie dopasowany
do wymagań użytkownika.
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ZMIENNE PARAMETRY PROCESU SPAWANIA: Materiał / Gaz osłonowy / Pozycja spawania
PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE: Prędkość spawania / Odpryski / Dopasowanie elementów

Rozwój naszych procesów spawalniczych
Adv. Pulse

Soft & Crisp
Puls

STT®

1992

1994

Hot Wire Tandem
AC Aluminium

Pulse-on-Pulse®
Power Mode®

1997

Precision Pulse™
RapidX®

Heat Wave

1999

AC-STT™

RapidArc®

2004

2005

2011

Low Fume
Pulse™

RapidZ®

2015

2013

2016

2017

Wyzwania klientów są motorem naszej
innowacyjności

Lincoln Electric jest pionierem procesu
STT® (Surface Tension Transfer),
będącego odmianą spawania MIG/MAG
łukiem zwarciowym.

Kolejne w fazie rozwoju i badań!
Bezpłatne aktualizacje

* Niektóre procesy wymagają zastosowania dodatkowych urządzeń lub modułów.

PROCESY SPAWALNICZE DLA KAŻDEJ BRANŻY PRZEMYSŁU

MAG

www.lincolnelectriceurope.com

MIG
MIG AC
MIG PULS

TIG
TIG HF
TIG AC

MMA
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Wysoka prędkość spawania,
niska energia liniowa
i mała ilość odprysków

••Przełom w poprawie wydajności
procesów spawania
••Zwiększenie prędkości spawania
o 40%
••Spadek ilości odprysków o 30%

WERYFIKAC

ODPOWIEDNI PROCES SPAWALNICZY DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Rapid X®
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Puls

21 cm

STAL NIESTOPOWA I NIERDZEWNA

Rapid X®

RapidArc®
Maksymalna prędkość
spawania

Precision Pulse™
Wysoka wydajność
spawania pulsem dla prac
wymagających elastyczności

Low Fume Pulse™
Lepsze spoiny. Czystsze
środowisko pracy.

••Najlepszy proces wysokowydajnego
spawania do zastosowań
przemysłowych
••Zwiększenie prędkości spawania
o 50%
••Zmniejszenie ilości odprysków
o 15%

STAL OCYNKOWANA
6

Najniższa porowatość,
najwyższa prędkość spawania

PLATFORMA ROZWIĄZAŃ POWER WAVE®

30 cm

21 cm
RapidArc® 33 cm

••Usprawnia spawanie w pozycjach
przymusowych
••Zwiększa kontrolę jeziorka
spawalniczego
••Ogranicza ilość wprowadzonego
ciepła
••Ułatwia spawanie wąskich szczelin

••Łatwość spawania, szczególnie
dla początkujących
••Zmniejszona o 66% emisja dymów
spawalniczych w porównaniu
z procesem CV
••Doskonała stabilność łuku
••Ekstremalnie niska ilość odprysków

Mniej o 66% dymów i pyłów
Rapid Z®

Puls

A

Proces CV

Low Fume Pulse™

* Mniejszą o 66% emisję dymów spawalniczych w porównaniu z procesem
CV osiągnięto przy zastosowaniu tych samych parametrów: średnicy
drutu (1,4 mm), prędkości podawania drutu (10,2 m/min), gazu osłonowego
i odległości końcówki prądowej od materiału spawanego.

••Bardzo niska porowatość wewnątrz
spoiny przy utrzymaniu wysokich
prędkości spawania
••Ulepszony wygląd spoiny
WIĘCEJ
INFORMACJI
W BROSZURZE
RAPID Z®

Typowy proces

Rapid Z®

www.lincolnelectriceurope.com

AC Aluminium Pulse
Zwiększona wydajność
i jakość spawania aluminium

WERYFIKAC

ODPOWIEDNI PROCES SPAWALNICZY DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA
••Zwiększenie prędkości spawania
o 40%
••Wzrost wydajności stapiania o 75%
••Ulepszona zdolność wypełniania
szczelin
••Mniejsze ryzyko przepaleń

KO N T R O L

ALUMINIUM

Uniwersalny proces do
wymagających zastosowań

Wygląd spoiny jak
w spawaniu TIG.
Wydajność spawania
MIG/MAG.

STAL

36 cm

••Zapewnia stabilny łuk i mniejsze
wahania prądu
••Bardziej jednorodny przetop
••Mniejsza liczba niezgodności
spowodowanych niedostatecznym
przetopem

Doskonała wydajność
dla każdej grubości materiału
Pulse-on-Pulse®

STAL ORAZ
STOPY NIKLU

A

26 cm

Puls

AC Aluminium Pulse

Sterowanie UltimArc®
Power Mode®
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••Doskonała kontrola ilości
wprowadzonego ciepła,
szczególnie ważna dla cienkich
blach (o grubości poniżej 7 mm)
••Eliminuje spawanie zakosami
••Doceniany przez wszystkich
spawaczy, niezależnie od
poziomu umiejętności
••Do spawania aluminium,
gdy wydajność i wygląd spoiny
są krytyczne

STT®

••Łatwe wykonanie warstwy
graniowej, nawet przy mniejszych
umiejętnościach operatora
••Eliminuje najczęstsze problemy
związane z przepalaniem
i brakiem przetopu
••Większy ścieg, płaskie lico spoiny,
doskonała warstwa graniowa,
bardzo dobre wtopienie

AC-STT™

••Sprawdzony proces STT®
z kontrolowanym czasem
polaryzacji dodatniej/ujemnej AC
••Doskonała kontrola ilości
wprowadzonego ciepła
••Brak przepaleń i odprysków

Sprawdzone w branży
spawanie warstwy graniowej
połączeń rurowych

Najlepsze rozwiązanie
do spawania cienkich blach
Balans AC

100%

Gorący

0,6

mm
Materiał
i szczelina
Szczelina
0,6 mm
Grubość
materiału
0,6 mm

2 mm

70%
50%
30%
0%

www.lincolnelectriceurope.com

Zimny
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WERYFIKA

STEROWANIE

PEŁNA KONTROLA KAŻDEGO
URZĄDZENIA I PROCESU SPAWANIA
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Spawanie jest jedną z najbardziej złożonych czynności w procesie produkcji, a przy tym często wykonywaną bez
należytej kontroli. Jakość spawania zależy w dużej mierze od tego czy każdy spawacz na wszystkich zmianach
wykonuje spoiny o tych samych parametrach. Jest oczywiste, że stanowi to spory problem, skutkujący obniżeniem
jakości i dodatkowymi kosztami.
Platforma Power Wave® pozwala zmniejszyć to ryzyko i wyeliminować odchyłki w procesie spawania.
Zaprojektowane z myślą o spawaczach, technologach i inżynierach nadzoru, narzędzia Power Wave®
pomagają w standaryzacji procesów spawania, poprawiają jakość spawania i jednorodność wykonania
kolejnych spoin oraz eliminują czas na rozstrzyganie wątpliwości przez operatorów.
Power Wave® umożliwia:

••Standaryzację i zapamiętanie ustawień
••Zmniejszenie różnic wynikających z pracy różnych operatorów
••Poprawę zgodności z wymaganiami instrukcji WPS
••Lepszą koncentrację operatora na samym spawaniu,
a nie na regulacji urządzenia
••Przesyłanie parametrów między urządzeniami

POWER WAVE® MANAGER

ZARZĄDZANIE KALIBRACJĄ
URZĄDZENIA
PAMIĘĆ PROCEDUR
UŻYTKOWNIKA
TESTY
DIAGNOSTYCZNE

TWOJE CENTRUM
ZARZĄDZANIA
POWER WAVE®
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• Koszty produkcji
• Ryzyko błędów
• Niestabilność procesu

PRZECHWYCENIE, ZAPAMIĘTANIE
I PRZESŁANIE USTAWIEŃ
OD STACJI DO STACJI

••Zdalna konfiguracja
••Prosta unifikacja ustawień całej grupy urządzeń
••Precyzyjne dopasowanie parametrów procesu
i przesłanie ich do urządzenia

ELEMENTY KONTROLNE
PANELU UŻYTKOWNIKA

• Powtarzalność
• Jakość spoiny

KONFIGURACJA
KOMUNIKACJI
SPRZĘTOWEJ

WERYFIKA

PEŁNA KONTROLA KAŻDEGO URZĄDZENIA I PROCESU SPAWANIA
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WELD SEQUENCER
Umożliwia przełożenie skomplikowanych informacji, zawartych
w instrukcji spawania na prostą i zrozumiałą dla użytkownika
formę graficzną wykonywanych prac spawalniczych.
Dzięki temu szkolenie spawaczy, interpretacja przez nich
instrukcji spawania czy wykonanie poprawnej spoiny oraz
weryfikacja jej jakości nie stanowią już dużego problemu.
••Przewodnik krok po kroku dla spawacza
••Łatwy do śledzenia interfejs graficzny
••Czytelnie zdefiniowany każdy etap montażu
••Jasno określone miejsce i sposób wykonania każdej spoiny

Zastosowania Weld Sequencera
PROSTE
OPERACJE PÓŁAUTOMATYCZNE

Automatyczne sterowanie spawalniczym
źródłem prądowym w oparciu
o specyfikację techniczną spawania.

Weryfikacja kontroli jakości
zgodnie z instrukcją WPS
i liczba wykonanych spoin

ZŁOŻONE
OPERACJE PÓŁAUTOMATYCZNE
Kompleksowe zarządzanie procedurami
spawalniczymi, mocowaniami montażowymi
i identyfikacją części.

••Wyeliminowanie pominiętych etapów spawania
••Uproszczona instrukcja spawania, mniejsze koszty
poprawek, szybka kontrola jakości spoiny
••Łatwe zrozumienie procesu podczas szkolenia
••Ulepszony cykl pracy
••Mniejsze koszty szkolenia

ZRÓB TO DOBRZE ZA PIERWSZYM RAZEM
Porównanie wyników szkolenia

120

ZOBACZ WIĘCEJ
INFORMACJI NA
TEMAT WELD
SEQUENCERA

O 94%

OSZCZĘDNOŚCI
www.lincolnelectriceurope.com

Liczba
błędów
Error Count

REDUKCJA
NIEZGODNOŚCI

100

Szkolenie eksperckie
Szkolenie teoretyczne
Szkolenie z Weld Sequencerem

80

60

40

20

0

Spoiny
akceptowalne

Błędne procedury
spawania

Poza
sekwencją

Brakujące
spoiny

Błędy
montażowe
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WERYFIKA

WERYFIKACJA

INFORMACJE, KTÓRE PROWADZĄ
DO NOWYCH ROZWIĄZAŃ
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Powodzenie każdej operacji spawania, zarówno małej, jaki i dużej, oznacza uzyskanie najwyższej
wydajności, braku wad i jednoczesnym spełnieniu wymagań klienta. Czy potrafisz określić rzeczywistą
wydajność swoich prac spawalniczych? Opieranie się na tradycyjnych metodach zbierania i analizowania
wskaźników pracy operatora jest uciążliwe i często nie zapewnia rzeczywistych i kompletnych danych.
Zaawansowana monitoring produkcji Power Wave® pozwala na odejście od starych metod i zastosowanie
inteligentnej platformy, wykorzystującej koncepcję Internetu Rzeczy (IoT). Zapewniając w czasie
rzeczywistym kompletny obraz całej operacji spawania, platforma Power Wave® dostarcza dokładne
informacje, niezbędne do podejmowania decyzji i umożliwiające stałe ulepszanie procesu.

CHECKPOINT®
Właściwe dane, właściwe decyzje
••Więcej niż baza danych
••Monitoring produkcji spawalniczej

WIĘCEJ
INFORMACJI
W INTERNECIE

Dzięki Checkpoint® możesz:
••oszacować RZECZYWISTE KOSZTY spawania
••ocenić RZECZYWISTĄ JAKOŚĆ spoiny
••zapewnić WŁAŚCIWĄ WYDAJNOŚĆ procesu

Potężne narzędzie do wizualizacji danych
••Pełna prezentacja operacji spawania
••Zrzuty ekranowe z pulpitu użytkownika
••Pogłębiona analiza parametrów spawania

Łatwy eksport danych
••Eksportuj surowe dane
••Określ jaką ilość danych potrzebujesz

ALERTY

MONITORING PRODUKCJI
GOSPODARKA MATERIAŁAMI
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INFORMACJE, KTÓRE PROWADZĄ DO NOWYCH ROZWIĄZAŃ

WELDSCORE®
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••Zintegrowana technologia monitorowania jakości
••Ocena jakości spoin na podstawie określonego wzorca
••Prosty, zrozumiały system oceny jakości dla każdej spoiny
••Monitoring rzeczywistych parametrów bezpośrednio przy łuku spawalniczym,
a nie na czujnikach zewnętrznych
••Parametry łuku przekazywane w czasie rzeczywistym – szybka weryfikacja
operacji spawania
WeldScore® jest narzędziem przeznaczonym do monitorowania operacji spawalniczych w oparciu o wzorcową próbkę i nie zastępuje
procedur oceny jakości, takich jak badania nieniszczące lub niszczące.
25 CFH, 90/10 Argon/CO₂

WeldScore®

5 CFH

99%

75/25 Argon/CO₂

WeldScore®

Akceptowalna jakość spoiny – dostateczna
ochrona gazu pozwala utworzyć połączenie
spawalnicze bez wad.

4%

Spoina nieakceptowana – niewystarczająca
ilość gazu osłonowego powoduje wyraźnie
widoczną porowatość.

WeldScore®

15%

Spoina nieakceptowana – niewłaściwa
mieszanka gazu osłonowego zwiększa
ilość odprysków.

TRUE ENERGY®
True Energy® jest zastrzeżoną technologią Lincoln Electric, która wykorzystuje
wbudowany w każde źródło prądowe Power Wave® cyfrowy system sterowania,
do określenia chwilowej ilości ciepła wprowadzonego do spoiny. Wartość ta, wraz
z długością spoiny może zostać wykorzystana przez użytkownika do obliczenia
wartości energii liniowej. Obliczenia energii liniowej są szeroko stosowane w przemyśle
spawalniczym, a precyzyjna estymacja tego parametru ma ogromne znaczenie.
••Funkcja dostępna we wszystkich źródłach prądowych Power Wave® Lincoln Electric
••Szybkie dostosowanie się do zmian wymagań ASME, dotyczących ilości
wprowadzonego ciepła
••Nie są potrzebne dodatkowe urządzenia czy moduły pomiarowe
••Dokładne pomiary charakterystyk procesów zaawansowanych
True Energy®
Heat
Input
True
Calculation
Energy®
Heat Input Calculation
Kalkulacja
energii
liniowej
True
Energy®

ditional Heat InputTypowa
Traditional
Calculation
Heat Input
Calculation
kalkulacja
energii
liniowej

T
T

CJA

V * A ENERGIA
VV* AA *60
60
* 60
HEAT kJ/mm * *
kJ/mm
kJ/mm
INPUT Prędkość
Travel LINIOWA
Speed
Travel spawania
Speed

ENERGIA
HEAT
LINIOWA
INPUT

Wartość
True Energy®
True
Energy®
Value True Energy® Value
HEAT
kJ/mm
kJ/mm
kJ/mm
DługośćINPUT
spoiny
Distance
Traveled
Distance Traveled

BEZPŁATNE OPROGRAMOWANIE POWER WAVE®
Zaktualizuj BEZPŁATNIE* swoje oprogramowanie Power Wave®
• Uzyskaj dostęp do najlepszego w branży spawalniczej
oprogramowania narzędziowego.

BEZ OPŁA

T

www.PowerWaveSoftware.com

Bezpłatne aktualizacje oprogramowania oznaczają,

że otrzymujesz w pakiecie:
Nową innowacyjną

charakterystykę prądu spawania
* nie dotyczy Weld Sequencera
www.lincolnelectriceurope.com

Nową funkcjonalność

Nową wersję

oprogramowania
do monitoringu

ZAKTUALIZUJ
SWÓJ POWER
WAVE®
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URZĄDZENIA POWER WAVE®

SPRAWDZONA WYDAJNOŚĆ.
BEZKONKURENCYJNA NIEZAWODNOŚĆ
ŹRÓDŁA PRĄDOWE
R

Parts &
Labour
OT
CE PLUS PR

EC

FO
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TIO

C
PER

M

N

IC

LIN

TR

N E LEC

3

OL

Year warranty

THE FASTEST COMMUNICATION

Power Wave®C300
••Zintegrowany panel
sterowniczy i podajnik
drutu
••250 A przy 100% cyklu pracy
••Zakres prądu spawania:
5-300 A

Power Wave®S350
Power Wave®S500
••Ponadstandardowa wydajność
i wszechstronność
••450 A przy 100% cyklu pracy
••Zakres prądu spawania: 5-500 A

••Kompaktowa budowa
i zaawansowane procesy
spawalnicze
••300 A przy 100% cyklu pracy
••Zakres prądu spawania: 5-350 A

Power Wave®R450

Power Wave®S700

WIĘCEJ INFORMACJI
O URZĄDZENIACH
POWER WAVE®
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••Elastyczna konfiguracja.
Nieograniczone możliwości
••700 A przy 100% cyklu pracy
••Zakres prądu spawania:
20‑900 A
••Idealne do prac
wymagających dużego
prądu spawania i wysokiej
wydajności stapiania

••Wysokowydajne,
niezawodne spawanie
zrobotyzowane
••450 A przy 100% cyklu pracy
••Zakres prądu spawania:
5-500 A
••Idealne do zrobotyzowanych
prac spawalniczych
w przemyśle ciężkim
i motoryzacyjnym

www.lincolnelectriceurope.com
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MODUŁY DODATKOWE
Łatwa rozbudowa zachowująca kompaktowość systemu

TIO

C
FO

R

Parts &
Labour
M
AN
OT
CE PLUS PR

THE FASTEST COMMUNICATION
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Budowa
modułowa

Moduł STT®

••Moduł do procesów zaawansowanych
••Zapewnia wysoką wydajność i jakość
spawania procesu STT® oraz Rapid X®

Moduł Advanced

••Urządzenie do procesów
zaawansowanych
••Spawanie STT®, AC MIG, AC TIG
i AC TIG-HF

Bezprzewodowy moduł komunikacyjny

••Łatwe i bezpieczne podłączenie urządzeń
••Idealny do zdalnego łączenia źródeł prądowych,
niezależność od pracy i stanu sieci

PÓŁAUTOMATYCZNE PODAJNIKI DRUTU

Power Feed® 25M

Power Feed® 46

Power Feed® 84 Single & Dual

••Do eksploatacji w trudnych warunkach.
Wytrzymała i przenośna konstrukcja.
••Współpraca z uchwytami Push-Pull
••Wewnętrzne oświetlenie i ogrzewanie
••Przełącznik procedury A/B i ustawienia
pamięci pozwalają na szybką
zmianę parametrów spawania.

••Wyposażony w duży, cyfrowy wyświetlacz
••Czterorolkowy zespół podający z mocnym
silnikiem
••Zdalne sterowanie z uchwytu
••Łatwy w obsłudze panel użytkownika
••Funkcja „Push-Pull” zapewniająca
doskonałą wydajność spawania aluminium
••Standardowo wyposażony w podwozie
z kółkami

••Nowa jakość wśród zaawansowanych podajników drutu
••Prosta obsługa, własne ustawienia użytkownika
••Przełącznik procedury A/B i ustawienia pamięci
pozwalają na szybką zmianę parametrów spawania.
••Opcjonalny port USB
••Uproszczone nastawy parametrów spawania
••Możliwość ustawienia blokad
••Wersja z jednym lub dwoma podajnikami oraz montaż
na słupowysięgniku

AUTOMATYCZNE PODAJNIKI DRUTU

AutoDrive 19

••Zapewnia zautomatyzowane
podawanie drutu dla źródeł
prądowych Power Wave®
serii S

THE FASTEST COMMUNICATION

4R100 & 4R220

••Wydajne i niezawodne podajniki drutu
do pracy automatycznej.
••Opatentowany, 4-rolkowy mechanizm
podawania drutu MAXTRAC®
••Najlepszy w swej klasie moment obrotowy
dla zastosowań high-speed
••Precyzyjne sterowanie prędkością

AutoDrive S & SA

••Podajniki do wysokowydajnej pracy automatycznej
z serwosilnikiem
••Jednorodny i stabilny łuk przez cały okres pracy
••Technologia Touch Retract Start zapewniająca płynne
zajarzenie łuku z minimalną ilością odprysków
••Ulepszona końcówka prądowa gwarantująca wysoką
wydajność i trwałość

Urządzenia Power Wave® wykorzystują cyfrowy protokół komunikacyjny ArcLink®
do bezproblemowego współdzielenia parametrów systemu spawalniczego.
Przesyłanie danych zapewniają wysokiej jakości kable sterownicze ArcLink®.
POBIERZ BROSZURĘ

www.lincolnelectriceurope.com
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WYTRZYMAŁA OCHRONNA
RAMKA MONTAŻOWA
Płytki z obwodami drukowanymi są chronione
przed wpływami środowiska dzięki zastosowaniu
specjalnej powłoki zabezpieczającej oraz
ochronnych ramek montażowych.

Dlaczego urządzenia Power Wave®
Lincoln Electric są odpowiednie
do zastosowań przemysłowych?
••Płyty PCB produkowane są w firmie Lincoln Electric
••Obwody elektroniki są w pełni zabezpieczone, nawet
po zamontowaniu w pozycji pionowej lub odwróconej
••Zdolność do przetrwania w najtrudniejszych
warunkach testowych

TESTY WYKRACZAJĄCE POZA STANDARDY I NORMY
Urządzenia Power Wave® poddawane są rygorystycznym próbom wytrzymałościowym.
Dzięki zastosowaniu komponentów najwyższej jakości, urządzenia Power Wave®
gwarantują spełnienie oczekiwań dotyczących wydajności i wytrzymałości.

TEST KLIMATYCZNY

TEST DESZCZOWY (IP)

TEST KURZU

TEST NA RZUCANIE I SZARPANIE

TEST WIBRACYJNY

TESTY ELEKTRYCZNE
PRZYSPIESZONY
TEST TRWAŁOŚCI

14
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NIEZAWODNE WSPARCIE TECHNICZNE

POMOC I WSPARCIE TECHNICZNE TUŻ OBOK CIEBIE
Oferta Lincoln Electric nie ogranicza się tylko do urządzeń i procesów spawalniczych, jest to również
dalsza współpraca z klientem poprzez doradztwo techniczne i dzielenie się wiedzą fachową, prezentację
rozwiązań, studia wykonalności, instalację i wdrożenie, szkolenia, konserwację, serwis posprzedażowy,
a nawet modernizacje urządzeń.

CENTRA DORADZTWA TECHNICZNEGO
Odwiedź jedno z wielu naszych Centrów Doradztwa Technicznego
i zapoznaj się z naszymi najnowszymi systemami spawania i cięcia.

PORADY I EKSPERTYZY
Dla każdego indywidualnego przypadku nasi specjaliści
przeanalizują Twoje oczekiwania, zidentyfikują potencjalne
usprawnienia, wspólnie z Tobą opracują rozwiązania, określą
plan działania i udzielą Ci niezbędnego wsparcia. W Twojej
siedzibie lub w naszym Centrum Doradztwa Technicznego.

AUTORYZOWANE
PUNKTY SERWISOWE
LINCOLN ELECTRIC
Odwiedź naszą stronę z zasobami Power
Wave® lub przeskanuj kod QR aby
odnaleźć najbliższego autoryzowanego
przedstawiciela Lincoln Electric (LASF).

ZNAJDŹ LASF

www.lincolnelectriceurope.com
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OBECNOŚĆ NA RYNKU LOKALNYM
TO WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ MARKI W SKALI GLOBALNEJ

EUROPA/AFRYKA/BLISKI WSCHÓD
13 krajów
26 fabryk
14 Centrów Doradztwa Technicznego

AMERYKA PÓŁNOCNA
3 kraje
22 fabryki
16 Centrów Doradztwa
Technicznego

AZJA

4 kraje
9 fabryk
5 Centrów Doradztwa
Technicznego

AMERYKA POŁUDNIOWA

3 kraje
6 fabryk
7 Centrów Doradztwa Technicznego

Centrala firmy
Cleveland, Ohio USA

2,6 160 11 000 120

MILIARDA USD PRZYCHODU

AKTYWNOŚĆ
W 160 KRAJACH

ZATRUDNIONYCH

LAT ISTNIENIA FIRMY

POLITYKA OBSŁUGI KLIENTA
Przedmiotem działalności firmy Lincoln Electric® jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości urządzeń spawalniczych, materiałów spawalniczych oraz urządzeń do cięcia. Naszym celem
jest zaspokojenie potrzeb klientów, a nawet przewyższenie ich oczekiwań. Klient może poprosić Lincoln Electric o radę lub informacje dotyczące zastosowania naszych produktów
w jego konkretnym przypadku. Odpowiadamy na zapytania naszych klientów na podstawie informacji przez nich przekazanych oraz według najlepszej wiedzy na temat rozpatrywanego
zastosowania, jaką posiadamy w danym momencie. Nie jesteśmy jednak w stanie zweryfikować informacji nam przekazanych ani ocenić wymagań technicznych w każdym konkretnym
przypadku. Nie gwarantujemy tego w szczególności, gdy potrzeby klienta zbytnio odbiegają od standardu zastosowań. W związku z tym Lincoln Electric nie jest w stanie zagwarantować
tego rodzaju porad i nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju informacje czy porady. Co więcej, udzielenie tego rodzaju informacji i porad nie stanowi, nie przedłuża, ani nie zmienia
żadnych gwarancji w odniesieniu do naszych produktów. W odniesieniu do tego rodzaju informacji i porad nie udzielamy w szczególności żadnej gwarancji wyraźnej lub dorozumianej,
w tym jakiejkolwiek dorozumianej gwarancji przydatności do celów handlowych lub do innych szczególnych zamierzeń klienta.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Informacje zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie druku i zgodne ze stanem naszej najlepszej wiedzy.
Wszystkie aktualne informacje można znaleźć na stronie www.lincolnelectric.com.

www.lincolnelectriceurope.com
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Lincoln Electric jest odpowiedzialnym producentem, ale wybór i wykorzystanie produktów sprzedanych przez Lincoln Electric jest całkowicie pod kontrolą klienta i wyłącznie klient jest
za to odpowiedzialny. Wiele czynników poza kontrolą Lincoln Electric ma wpływ na wyniki osiągnięte przy zastosowaniu różnych typów metod produkcji i wymagań serwisowych.

