400058 Cluj Napoca, P-ta 1 Mai nr. 3, tel/fax: 0264-433.735; 0364-401.290, office@sudometal.ro, www.sudometal.ro

STIMAŢI CLIENŢI,
Societatea noastra este preocupata pentru a veni in intampinarea dumneavoastra, oferindu-va servicii complete legate
de sudarea si taierea materialelor metalice.
Acest lucru este posibil alaturi de partenerii nostrii, pentru care am devenit distribuitori autorizati , si de la care va
putem oferi permanet din stoc, sau pe baza de comanda, urmatoarele :

ESAB – lider mondial in productia

de echipamente si materiale pentru sudare si taiere

Echipamente pentru sudare cu arc electric
• Cu electrod invelit, tip invertor sau redresor, pentru curent de sudare intre 150 si 600 A
• TIG (WIG), tip invertor, in curent continuu sau alternativ, pentru curent de sudare 150 – 500 A
• MIG-MAG, tip invertor sau redresor, cu reglaj continuu sau in trepte, pentru curent de sudare cuprins intre
150-600 A
Echipamente pentru taiere manuala cu plasma si aer comprimat, tip invertor si redresor, pentru grosimi de taiere
de max. 45 mm
Sisteme robotizate si mecanizate ESAB pentru sudare MIG-MAG, TIG si sub strat de flux
Instalatii pentru taiere mecanizata ESAB CUTTING SYSTEMS cu comanda numerica, oxi-gaz, cu plasma, cu
laser si jet de apa
Materiale de adaos ESAB pentru sudarea cu toate procedeele de sudare a :
• Otelurilor carbon si slab aliate
• Otelurilor inoxidabile si refractare
• Fontei, a aluminiului, cuprului, nichelului si a aliajelor acestora
• Materialelor greu sudabile, pentru reconditionari, reparatii si încarcare dura
Electrozi inveliti
Sarma plina si tubulara pentru sudare MIG-MAG
Sarma si flux pentru sudare automata
Baghete pentru sudare TIG si oxi-gaz
Accesorii si piese de schimb, duze, electrozi, difuzoare, electrozi wolfram si alte parti componente pentru :
• Pistoleti de sudare MIG-MAG si TIG
• Pistoleti de taiere cu plasma
• Clesti port electrod, clesti si electrozi pentru craituire arc-aer, clesti de masa
• Echipamente pentru uscarea si pastrarea electrozilor inveliti
• Echipament de protectie : masti de sudare, echipament de protectie din piele

_
VOESTALPINE BOHLER Austria – cel mai mare producator

de materiale pentru sudare

Materiale de adaos BOHLER, AVESTA, UTP, SUDOKAY, THERMANIT pentru sudarea cu toate procedeele
de sudare a :
• Otelurilor carbon si slab aliate
• Otelurilor inoxidabile si refractare
• Fontei, a aluminiului, cuprului, nichelului si a aliajelor acestora
• Materialelor greu sudabile, pentru reconditionari, reparatii si încarcare dura
o Electrozi inveliti
o Sarma plina si tubulara pentru sudare MIG-MAG
o Sarma si flux pentru sudare automata
o Baghete pentru sudare TIG si oxi-gaz
o Baghete pentru brazare
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MIGWELD Germania – cel mai mare distribuitor european de materiale pentru sudarea aluminiului
si cuprului, produse de firma MIG WELD Franta
•
•

Sarma plina pentru sudare MIG
Baghete pentru sudare TIG

_

_

GCE Suedia – lider european in echipamente

pentru controlul gazelor

Echipamente pentru sudare si taiere oxi-gaz
• Tractor pentru taiere mecanizata tip PRO FIT
• Arzatoare profesionale pentru taiere manuala si mecanizata
• Truse complete pentru sudare, taiere sau sudare-taiere cu acetilena sau propan/butan
• Reductoare de presiune pentru oxigen, acetilena, argon, azot, CO2, propan
• Dispozitive de siguranta pentru prevenirea intoarcerii flacarii
• Furtune de cauciuc simple si gemene pentru oxigen si acetilena
• Duze de taiere, racorduri, coliere, ramificatii si alte accesorii

_
Parweld Anglia – cel mai mare producator

de pistoleti de sudare din Anglia

Echipamente pentru sudare cu arc electric
• Cu electrod invelit MMA, tip invertor, pentru curent de sudare intre 160 si 200 A
• TIG (WIG), tip invertor, in curent continuu sau alternativ, pentru curent de sudare 180 – 300 A
• MIG-MAG, tip invertor sau redresor, cu reglaj continuu sau in trepte, pentru curent de sudare cuprins intre
150-500 A
Echipamente pentru taiere manuala cu plasma si aer comprimat, tip invertor, pentru grosimi de taiere de max. 40
mm
Accesorii pentru sudare si taiere
• Pistoleti de sudare MIG-MAG si TIG
• Pistoleti de taiere cu plasma
• Duze, electrozi, difuzoare, capisoane, pentru pistoleti de sudare si taiere
• Electrozi wolfram pur sau aliat cu thoriu, ceriu, litiu, zirconiu
• Clesti port electrod MMA, clesti de masa, clesti speciali pentru sudare MIG/MAG
• Conectori de curent pentru cablu si aparate, cuple pentru aer si apa, cuple rapide
• Echipament de protectie din piele, pentru sudare si taiere
• Masti de sudare de cap si de mana, simple si cu cristale lichide cu filtru DIN 9-13
• Furtune de gaz, apa, mansoane de protectie pentru pistoleti
• Acesorii pentru sudare, taiere, lipire si incalzire oxi-gaz
Materiale de adaos pentru sudare otelurilor nealiate
• Electrozi inveliti tip 6013 si 7018
• Sarma plina si tubulara pentru sudare MIG-MAG

LORCH Germania – Solutii de sudura pentru cele mai ineteligente companii
Echipamente pentru sudare cu arc electric
• Cu electrod invelit MMA
• TIG (WIG)
• MIG-MAG
Specificaţii de sudură
• Documentare, evaluare și analiză a parametrilor de sudură.
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TECNA Italia –

cea mai cunoscuta companie europeana specializata in productia de echipamente de

sudare in puncte

•
•

Echipamente profesionale pentru sudare prin presiune in puncte
Echipamente de sudare prin presiune specializate pentru industria auto

NEDERMAN Suedia – lider mondial in fabricarea
•
•
•
•
•

Solutii complete si echipamente pentru evacuarea si filtrarea gazelor, praf, pulberi, etc., rezultate in urma
diferitelor procedee tehnologice : sudare, taiere, polizare, industrii de proces
Captare la sursa si filtrare prin tehnologie low-vacuum: praf, pulberi, gaze, miros, etc.
Echipamente pentru purificarea aerului la sudare si taiere
Extractoare de fum portabile
Sisteme fixe de extractie si filtrare a noxelor

CEPRO Olanda – cel mai mare producator
•
•
•
•
•

de echipamente pentru extractia si filtrarea noxelor

european de materiale de protectie la sudare

Ecrane de protectie UV pentru sudare si taiere cu plasma, sub forma de cadre, peredele, benzi,
Ecrane de protectie UV sau transparente pentru impact si polizare, sub forma de cadre, peredele, benzi,
Cabine de protectie pentru polizare, cu izolare fonica
Paturi de protectie si produse izolatoare, rezistente la temperatura
Corturi si umbrele pentru protectie la sudarea in mediu deschis

Va mai putem oferi :
Accesorii si materiale pentru sudare si pentru controlul sudurii :
•
•
•
•
•

Sublere si calibre pentru masurarea sudurilor
Spray degresant-penetrant-developant, creta si termomentru pentru controlul temperaturii
Spray si pasta anti-stropi pentru duzele de sudare si taiere
Lichid antistropi pentru protectia suprafetelor sudate
Lichid de racire pentru echipamentele de sudare si taiere

Servicii specializate legate de sudare si taiere
•
•
•
•
•
•
•

Consultanta tehnica în probleme legate de sudare si taiere
Instruirea si scolarizarea personalului pentru specializare in diferite procedee de sudare si taiere
Optimizarea alegerii echipamentelor si materialelor de sudare si taiere
Solutii tehnologice pentru aplicatii de sudare si taiere
Livrari de materiale si echipamente la beneficiar
Service specializat si autorizat pentru echipamente mecanizate si automatizate de taiere si sudare
Service specializat si autorizat pentru toate tipurile de echipamente si accesorii de sudare si taiere

Va stam in permanenta la dispozitie pentru orice informatii, detalii si nelamuriri si va invitam sa ne contactati
telefonic si sa ne vizitati la sediul firmei sau pe internet la adresa

www.sudometal.ro
Asteptam solicitarile dumneavoastra pentru a va transmite oferte complete tehnice si comerciale
pentru echipamentele, accesoriile si materialele de sudare si taiere care va intereseaza.
Cu stima,
Mircea Costinas
Director general
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