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CITOWAVE III
&Ewolucja przebiegu prądowego



„Ewolucja przebiegu 
prądowego ”

CITOWAVE III reprezentuje trzecią generację nowoczesnych 
źródeł prądu, które idealnie pasują do wszystkich prac 
spawalniczych. Nowa generacja trójfazowych urządzeń 
inwertorowych MIG/MAG została zoptymalizowana pod 
kątem oszczędności kosztów dzięki znacznemu zmniejszeniu 
zużycia energii. Urządzenia posiadają taką samą wydajność 
spawania w porównaniu z poprzednią generacją, lecz również 
zmniejszony o 30% pobór energii.
Dzięki nowym funkcjom sterowania procesem, innowacyjnym 
interfejsom komunikacyjnym, narzędziu do śledzenia produkcji
i przyjaznemu dla użytkownika, kolorowemu wyświetlaczowi LCD,
CITOWAVE III wraz z szeroką ofertą drutów MIG/MAG jest 
kompletnym rozwiązaniem spawalniczym dla wielu gałęzi 
przemysłu:
 -  Ciężkie konstrukcje stalowe, infrastruktura, przemysł 

maszynowy – dedykowane programy do spawania 
stali o wysokiej wydajności stapiania, linie synergiczne 
i oprogramowanie do monitoringu SWAN.

 -  Pojazdy szynowe, ciężarówki i lekki przemysł stoczniowy 
– specjalne programy do spawania aluminium, 
szczególnie Spray Modal.

 -  Przemysł motoryzacyjny, szczególnie wymagający wysokiej 
jakości spawania blach o małej grubości.

 -  Branża petrochemiczna i energetyka konwencjonalna, 
zainteresowane zastosowaniem drutów Cr-Mo 
w kombinacji ze specjalnie opracowanymi liniami 
synergicznymi, które doskonale spełniają wymagania 
instrukcji WPS dla tego segmentu.

W branży spawalniczej jesteśmy obecni od 1909 roku. 
Jednym z naszych najważniejszych atutów jest umiejętność 
połączenia wiedzy naszych inżynierów z działu badawczo- 
-rozwojowych (urządzenia i materiały spawalnicze) 
z doświadczeniem naszych pracowników, którzy pogłębiają 
je z każdym dniem.
Wybierając CITOWAVE III stawiasz na wysoką wydajność,  
ale też na odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Miguel Angel Sisamon
Vice-President, Sales EMEAR 

Lincoln Electric Europe

Kluczowe aspekty
■  Znakomite właściwości spawalnicze
■  Technologia na usługach Klienta
■  Gwarancja wysokiej wydajności
■  Doświadcz przyszłości
■  Postaw na produkty z najwyższej półki
■  Automatyzacja na najwyższym poziomie
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CITOWAVE III 420 35 W

CITOWAVE III 520 38 W

Niski pobór energii
Zielona strona mocy
CITOWAVE III spełnia wymagania normy EN 60000-3-12

(urządzenie może zostać podłączone do publicznej sieci 
elektrycznej). 

Efektywność energetyczna 
Istotne aspekty oszczędności energii przemyślano 
w najdrobniejszych szczegółach:
■	  Automatyczne uruchomienie chłodnicy i wentylatora
■	  Regulowane wygaszanie ekranu wyświetlacza
■	  Zużywasz tylko tyle energii ile potrzeba

Pobór mocy w trybie gotowości

&

Wprowadzenie powyższych funkcji pozwala 
obniżyć rachunki za energię do 30%.



CITOWAVE III

W dzisiejszym otoczeniu rynkowym firmy muszą być przygotowane 
na szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby klientów.
CITOWAVE III właśnie to umożliwia: niezawodność, wydajność 
i wszechstronność gwarantują sukces, na jaki zasługuje Twoja firma. 

Cyfrowe urządzenie CITOWAVE III 
wyposażone jest w ponad 200 linii 
synergicznych, stworzonych przez 
naszych inżynierów. Pozwala to 
uzyskać doskonałą jakość spawania 
przy zastosowaniu szerokiej gamy 
materiałów spawalniczych, drutów, 
gazów osłonowych itp.

Cyfrowa precyzja

W przypadku specyficznych zastosowań 
możesz zrezygnować z trybu 
synergicznego i dowolnie wpływać na 
parametry spawania. Prędkość podawania 
drutu, napięcie łuku, parametry zajarzania: 
możesz nimi precyzyjnie sterować, aby 
uzyskać doskonałą spoinę.

Potrzebna większa 
elastyczność?

4



Zgodność z normami
Przestrzeganie norm i procedur w branży spawalniczej 
staje się coraz bardziej istotne. Ponieważ jesteśmy 
tego świadomi, opracowujemy nasze produkty zgodnie 
z wytycznymi i specyfikacjami, zapewniając jak 
najlepsze wsparcie. Niezależnie od tego, czy posiadasz 
automatyczne lub ręczne ustawienia kalibracji uchwytu 
spawalniczego, zawsze masz pewność, że spełniasz 
standardy.

Optymalna jakość
Nasza ostatnia innowacja CITOWAVE III zapewnia kontrolę 
procesu i uzyskanie optymalnej jakości spawania: ustaw 
parametry krytyczne spawania, a o wystąpieniu błędu 
zostaniesz poinformowany w czasie rzeczywistym.  
W efekcie uzyskasz zmniejszenie ilości odpadów 
i gwarancję spawania zgodnie z instrukcją WPS.

CITOWAVE III posiada możliwość 
utworzenia do 50 własnych linii 
synergicznych. Dzięki temu 
sprostasz każdemu wyzwaniu.

Dostosowany  
do potrzeb

CITOWAVE III

Źródło prądowe 420 520

Napięcie zasilania
50/60 Hz 400 V (+20% / -20%)

Maks. prąd wejściowy 25 A 28.5 A

Współczynnik mocy (przy Imax) 0.96 0.93

Skuteczność (przy Imax) 0.89 0.89

Cykl pracy (przy 40°C)

60% 420 A 500 A

100% 350 A 450 A 

Cykl pracy (przy 25°C)

100% 420 A 500 A

Prąd spawania MIG/MAG 15 A – 420 A 15 A – 500 A

Ciężar 34 kg 40 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 738 x 273 x 521 mm
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■  MIG/MAG
-  Drut lity i proszkowy
-  Stal niestopowa i nierdzewna
-  Aluminum
-  Inconel, duplex & druty 

specjalne
-  Ø: od 0,6 do 1,6 mm

■  MMA

■  TIG Lift (uruchamiany 
przełącznikiem)

■  Żłobienie: do 8 mm

Procesy



CITOWAVE III posiada duży, kolorowy wyświetlacz, który umożliwia 
łatwe i precyzyjne ustawianie parametrów spawania: 2/4 takt, 
wypływ gazu przed zajarzeniem (PreGas), Hot/Soft Start, opadanie 
prądu, wypełnienie krateru, upalenie drutu, ucięcie drutu ułatwiające 
zajarzenie łuku… Wszystko jest pod kontrolą, a w razie wątpliwości 
możesz skorzystać z wbudowanej pomocy!

Technologia na usługach Klienta

Dzięki zastosowaniu sekwencji dwóch różnych przebiegów 
prądowych ograniczono ilość wprowadzonego ciepła. Zapewnia to 
doskonałą jakość spawania przy małych odkształceniach i niewielką 
ilość obróbki po spawaniu.

Advanced SeQuencer – ASQ

HPS jest łukiem natryskowym, wykorzystującym mniejszą energię 
liniową. Elektroniczna regulacja skupienia łuku pozwala uzyskać 
większe wtopienie oraz wyższą wydajność stapiania.

High Penetration Speed – HPS

Proces Pure Controlled Metal zapewnia optymalne wypełnianie 
złączy przy minimalnej ilości odprysków. Jest szczególnie 
przeznaczony do spawania blach ocynkowanych, ze względu 
na zdolność utrzymywania skupionego jeziorka spawalniczego.

Pure Controlled Metal – PCM
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CITOWAVE III pozwala na zastosowanie szerokiej gamy procesów 
spawalniczych do wszystkich zastosowań:

Speed Short Arc Puls Soft Silence Pulse Spray Modal High Penetration Speed Advanced SeQuencer Pure Controlled Metal
Zastosowania Stal niestopowa i nierdzewna Wszystkie materiały Wszystkie materiały Aluminium Stal niestopowa Wszystkie materiały Stal

Główny aspekt Warstwy graniowe. Materiały o małej 
grubości. Stal nierdzewna. Bez przygotowania 

złącza. Warstwy wypełniające.
Pozycja pionowa do góry.
Materiały o małej grubości.

Warstwy graniowe, cienkie 
materiały i wypełnianie 
szczelin.

Korzyści

Unikanie kroplowego przenoszenia 
metalu w łuku, rozszerzając 
funkcjonalny obszar łuku zwarciowego.
Wysoka prędkość spawania.
Mniejsze odkształcenia.

Uniwersalny do 
wszystkich pozycji 
spawania.
Brak odprysków.

Lepsze zwilżanie w porównaniu 
z pulsem. Zmniejszenie hałasu 
wywołanego przez łuk o 50%

Zmniejszenie 
porowatości.
Większa głębokość 
wtopienia.

Głęboki przetop.
Spawanie z dłuższym wolnym 
wylotem drutu (Long Stick out).
Krótsze przygotowanie złącza.

Mniejszy pobór energii.
Wygląd spoiny jak spawaniu TIG.
Pozycja pionowa do góry 
bez konieczności zakosowania.

Spawanie z niewielką ilością 
odprysków, dobre wypełnianie 
szczelin.

Stal ocynkowana Stal pomalowana
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Speed Short Arc Puls Soft Silence Pulse Spray Modal High Penetration Speed Advanced SeQuencer Pure Controlled Metal
Zastosowania Stal niestopowa i nierdzewna Wszystkie materiały Wszystkie materiały Aluminium Stal niestopowa Wszystkie materiały Stal
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Głęboki przetop.
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Mniejszy pobór energii.
Wygląd spoiny jak spawaniu TIG.
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Spawanie z niewielką ilością 
odprysków, dobre wypełnianie 
szczelin.



Funkcje wczesnego ostrzegania informują o kończącym się 
drucie w podajniku czy konieczności wymiany zużywających się 
części, co pozwala na śledzenie efektywnego czasu produkcji. 
Ponadto, CITOWAVE III przechowuje w pamięci procedury 
spawania, do których masz dostęp i w razie potrzeby możesz 
je dowolnie modyfikować.

Aby uzyskać jeszcze większą wydajność, CITOWAVE III 
jest standardowo wyposażony w interfejs komunikacyjny, 
umożliwiający automatyzację procesów spawania na 
wszystkich poziomach.

Wydajność przede wszystkim

Funkcja duplikowania pozwala na wykonanie i przechowywanie 
dokładnej kopii parametrów twojej instalacji spawalniczej.

Dzięki temu będziesz zabezpieczony przed nieprzewidzianymi 
i niekorzystnymi zdarzeniami.

Odkryj możliwości 
duplikowania danych
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Twoja najlepsza gwarancja

PO UDANEJ

REJESTRACJI1ROK
GRATI

S

GWARANCJA

LATA
2

Przewód zespolony 
o długości do 50 m
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Twoja wydajność i produktywność 
jest dla nas najważniejsza.



Wydłużoną trwałość uzyskano dzięki 
wysokiej jakości komponentom 
oraz innowacyjnej technologii. 
CITOWAVE III jest urządzeniem 
inwertorowym z komutacją miękką, 
które charakteryzuje niski pobór 
energii oraz wysoka wytrzymałość.

Wytrzymałe źródło prądowe CITOWAVE III może pracować w dowolnym 
środowisku, w zakresie temperatur od -10°C do +55°C. Posiada również 
dużą tolerancję na zmiany napięcia zasilania (-20%/+20%). 
Źródło prądu można dodatkowo zabezpieczyć filtrem przeciwpyłowym.
Gwarantuje doskonałą wydajność nawet przy zasilaniu agregatem 
prądotwórczym.

CITOWAVE III można używać w pomieszczeniach jaki i zewnątrz. 
Dzięki wbudowanym zabezpieczeniom posiada stopień ochrony IP 23.

Wydłużona 
trwałość

Praca w każdych warunkach
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Naszym celem jest projektowanie i budowa niezawodnych, 
spełniających wysokie wymagania zestawów spawalniczych.
Dowodem na to jest 3-letnia gwarancja udzielana na 
urządzenia CITOWAVE III, a w razie konieczności łatwo 
dostępny serwis.
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Doświadcz przyszłości
Analizuj charakterystykę spoin bezpośrednio na komputerze, 
przesyłaj programy spawalnicze z jednego źródła prądu do 
drugiego lub zarządzaj użytkownikami. Brzmi interesująco? 
Dzięki zaawansowanej technologii inwertorowej, CITOWAVE III 
oferuje imponującą liczbę zastosowań, które znacznie zwiększą 
Twoją wydajność. 

CITOWAVE III pozwala na zarządzanie trzema 
różnymi profilami użytkowników. Są to profile dla:

■  Administratora – pełny dostęp do 
najbardziej zaawansowanych funkcji 
urządzenia i zarządzanie użytkownikami.

■  Technologa – wybór najlepszych 
parametrów spawania i przypisanie ich 
do podległego mu zespołu.

■  Spawacza – szybki i łatwy dostęp do 
najczęściej używanych programów 
spawania, ułatwiających pracę.

Otwiera to wiele możliwości:

■  Do jednego źródła prądu może być 
przypisane 20 użytkowników.

■  Dostęp zabezpieczony hasłem.

■  Ograniczenie zakresu nastaw 
parametrów spawania.

■  Przypisanie listy programów.

■  Zarządzanie prawami dostępu.

■  Rozpoznanie profilu za pomocą klucza USB.

Zarządzanie profilami

Łączność 
i monitoring
OERLIKON chce być ważnym graczem 
w cyfrowej rewolucji, która ma miejsce 
w przemyśle. CITOWAVE III pozwala 
zrealizować ten cel.

Wszechstronne połączenie

■  Kompatybilność USB 2.0 / Ethernet
■  Komunikacja przez wi-fi – opcjonalnie
■  Przesyłanie programów spawalniczych 

i własnych linii synergicznych pomiędzy 
urządzeniami

Pełny monitoring

■  Identyfikacja po adresie IP
■  Zdalny monitoring urządzeń sieciowych
■  Jednoczesna aktualizacja 

oprogramowania kilku urządzeń

Nawet na drugim końcu świata zachowasz 
kontrolę nad swoimi urządzeniami 
spawalniczymi.

@
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SWAN
Supervising Welding Administrator Network

Oprogramowanie PC do nadzoru 
i zarządzania parametrami spawania:

■  prąd spawania,
■  napięcie spawania,
■  prędkość podawania drutu,
■  prąd silnika podajnika,
■  ilość wprowadzonego ciepła,
■  programy spawania.

Wymiana danych odbywa się przez 
sieć Ethernet lub za pomocą USB. 
Zapisane dane zawierają również datę, 
godzinę i identyfikator użytkownika. 
Spełnienie wymagań kontroli jakości 
i protokołu uznania WPQR nigdy 
nie było łatwiejsze.

Proste i użyteczne przechowywanie parametrów spawania
Precyzyjna ocena jakości spoin jest możliwa dzięki dostępowi do raportów, 
zawierających istotne i użyteczne parametry spawania:

■  Bieżący program spawania
■  Prąd i napięcie spawania

■  Prędkość podawania drutu
■  Czas trwania spawania

■  Prąd silnika podajnika drutu
■  Ilość wprowadzonego ciepła
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Zarządzanie 
programem 
spawania
CITOWAVE III pozwala 
zapamiętać 99 programów 
spawania, które zapewnią 
doskonałą powtarzalność 
spawania. W przypadku bardziej 
skomplikowanych zadań, 
konieczne do zastosowania 
programy spawalnicze można 
grupować w postaci listy 
i za pomocą przełącznika 
nawigować między nimi.



Postaw na produkty z najwyższej półki
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Choć na wydajność spawania w dużej mierze ma wpływ zastosowane 
źródło prądu, to jednak ergonomia całego zestawu ma wpływ na dobre 
warunki pracy i jakość spawania. Dla firmy OERLIKON bezpieczeństwo 
i komfort pracy spawacza są elementami kluczowymi: niezwykle 
elastyczny uchwyt spawalniczy, lekki i przenośny podajnik drutu, 
odciąg dymów i gazów spawalniczych…

MMA & żłobienie
Szybkozłączka do spawania 
MMA i do żłobienia

Podajnik drutu DMU W500 Expert z ulepszoną funkcjonalnością:

Uchwyt PROMIG  
systemu push-pull
Uniwersalna szybkozłączka systemu 
push-pull, doskonałe wyniki spawania 
drutami aluminiowymi i o małej średnicy.

Czytelny wyświetlacz
Jasny i czytelny wyświetlacz 
z podświetleniem zapewnia dobrą 
widoczność pod różnym kątem 
patrzenia.

Lekki i łatwy w transporcie 
podajnik drutu 
przeznaczony jest do 
najbardziej wymagających 
zastosowań.

Szczególną wytrzymałość 
zapewnia solidna, całkowicie 
metalowa obudowa.

DMU W500

Ciężar 16 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 603 x 262 x 446 mm

Liczba rolek podających 4

Średnica drutu 0,6-1,6 mm

Prędkość podawania drutu 0-25 m/min

Średnica szpuli 300 mm

Podwozie z dużymi kołami

Elastyczność

Zdalne 
sterowanie
Moduł zdalnego sterowania 
RC JOB II pozwala na 
precyzyjną regulację 
podajnika drutu  
w czasie pracy.
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CITorch 2, ergonomiczny palnik spawalniczy, szczególnie 
przeznaczony do najtrudniejszych zastosowań:

■   Wyświetlacz wyświetla w czasie rzeczywistym prąd spawania, 
prędkość podawania drutu i numer programu, umożliwiając 
precyzyjną kontrolę spawania.

■  Elastyczny przewód spawalniczy z przegubem kulowym 
zapewnia dobry chwyt i wygodną pracę.

GOLDENARK, najwyższej 
jakości przyłbica spawalnicza 
do zastosowań przemysłowych, 
zapewniająca bardzo duże pole 
widzenia. Wyposażona w 4 czujniki 
optyczne, posiada 2-letnią 
gwarancję.

WST2, palnik spawalniczy najwyższej jakości 
z wydajnym odciągiem dymów spawalniczych. 
Wysoka wydajność ekstrakcji uzyskano dzięki 
wytworzeniu wysokiego podciśnienia oraz 
specjalnej konstrukcji, umożliwiającej odciąg 
dymów bezpośrednio pod palnikiem.

OERLIKON dostarcza integralne 
rozwiązania do ekstrakcji dymów 
spawalniczych:

■  uchwyty z odciągiem dymów,

■  urządzenia odciągowe,

■  wysokopróżniowe systemy 
wentylacji,

■  przystosowane wózki i podwozia

Naprawdę potężny

CITOWAVE III może 
współpracować z dwoma 
podajnikami drutu. 

■  Standardowe źródło 
prądu (420 lub 520)

■  Standardowy podajnik 
drutu (W500)

■  Zestaw przewodów

■  Podwozie (na życzenie)

Cały zestaw spawalniczy został zaprojektowany 
tak, aby uzyskać duży komfort pracy, 
wydajność i bezpieczeństwo.

Obejrzyj filmWięcej informacji o palnikach WST2

Nasze systemy wentylacji online 

Podajnik drutu DMU W500 Expert z ulepszoną funkcjonalnością:
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YSOKIEJ WYDAJNOŚCI
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ARMETRY YDAJNOŚĆ
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Integracja z systemami 
zrobotyzowanymi

Kompatybilność z robotami 
wszystkich producentów

Standardowy interfejs 
komunikacyjny

PEŁNA INTEGRACJA

Niezależny pakiet 
spawalniczy gotowy do pracy

Łatwa integracja 
z istniejącymi, 
analogowymi 
instalacjami 

zrobotyzowanymi

DMU-R 500
Napęd 4-rolkowy, tylko 6,2 kg 
Do 25 m/min
Kompatybilny z robotami  
z ramieniem przelotowym
Nie zawiera układów elektronicznych
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CITOWAVE III można zastosować do spawania zrobotyzowanego  
dzięki niezależnemu pakietowi spawalniczemu. 
Komunikacja poprzez magistralę cyfrową zapewnia elastyczność procesów i wysoką wydajność.
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YSOKIEJ

YSOKIEJ WYDAJNOŚCI
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Kody zamówieniowe

15

Modułowa budowa urządzeń CITOWAVE III pozwala na konfigurację 
dowolnego zestawu zgodnie z własnymi potrzebami i do dowolnych 
zastosowań – począwszy od małych warsztatów po budowę 
pociągów, statków i platformy wiertnicze oraz produkcję cystern.

■  99 programów
■ Możliwość blokady parametrów spawania
■  Wyświetlacz LCD
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Podajniki drutuŹródła prądu
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420 A @ 60 % CITOWAVE III 420 W000384991

500 A @ 60 % CITOWAVE III 520 W000384992

Wózek
do zestawu 
spawalniczego
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_
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COOLER III W000273516

Czujnik przepływu 
do COOLER II W000376539

Chłodnica

DMU W500

W000371926

Umożliwia podłączenie uchwytu lub palnika 
push-pull.

Podwozie
do podajnika drutu
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Filtr przeciwpyłowy
do zabezpieczenia źródła prądu 

Długość Chłodzenie 
powietrzem

Chłodzenie wodą
Standard Aluminium

2 m W000275894 W000275898 W000371044
5 m W000275895 W000275899 W000371045
10 m W000275896 W000275900 W000371175
15 m W000275897 W000275901 W000371174
25 m W000276901 W000276902 W000371239
30 m W000371246 - -
40 m W000371245 - -
50 m W000371244 - -

Przewody spawalnicze

Wózek do źródła prądu

Przepływomierz
do pomiaru 
przepływu 
gazu

RC JOB II (10 m)

W000371925

TROLLEY WF II

W000275908

Push-pull II

W000275907
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Zdalne sterowanie

RC SIMPLE (10 m)

W000275904
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W000379466

W000373703

Adapter do 
palnika TIG

Moduł elektroniczny 
Push-pull II
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Przepływomierz

W000275905

TROLLEY III

W000383000

Trolley On site

W000372274

Zestaw prowadników i rolek podających 
do spawania aluminium.

Zestaw do spawania 
aluminium

ALUKIT DVU 1.0 -1.2 W000277622

ALUKIT DVU 1.2-1.6 W000277623

Adapter
do podwieszenia podajnika 
drutu w pozycji pionowej

W000377985
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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 konkret-
nym 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.
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.
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.oerlikon-welding.com/pl


