
ZDOKONALTE VÁŠ ARISTOMIG 4004i / U82 
SVAŘOVACÍ ZDROJ NA PLNĚ FUNKČNÍ 
WELDCLOUD ZAŘÍZENÍ

ESAB    /   esab.com   

WeldCloud™ je bezpečná, robustní ON LINE platforma 
pro správu dat svařování, která nabízí detailní 
informace pro zajištění trvalého vylepšování postupů 
ve svařovacích provozech prostřednictvím efektivního 
sledování klíčových parametrů každého provedeného 
svaru.
Připojením zdrojů k zařízení WeldCloud mohou 
zákazníci vylepšit produktivitu,  spravovat svařovací 
zdroje, dokumentovat svařovací proces a sledovat 
kvalitu svařování.

ESAB VAMBERK, s.r.o.,
člen koncernu

Smetanovo nábřeží 334
517 54 Vamberk 

info@esab.cz

VYUŽIJTE TÉTO NABÍDKY KE ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY A SBĚRU 
DAT SVAŘOVÁNÍ. UŠETŘETE PENÍZE POUHÝM SBĚREM A 
VYHODNOCENÍM DAT.

 RETROFIT PRO ARISTO MIG 4004i: 
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ZDOKONALTE VÁŠ ARISTOMIG 4004i / U82 
SVAŘOVACÍ ZDROJ NA PLNĚ FUNKČNÍ 
WELDCLOUD ZAŘÍZENÍ

ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA: Retrofit AristoMig 4004i Pulse s U82 

Popis Číslo položky Ceníková cena Nabídková cena

WeldCloud Produktivity licence (jeden rok / jeden sv. zdroj) 0445 500 010 - 9 720 Kč
Retrofit AristoMig 4004i Pulse (Top box) 0445 302 881 37 800 Kč 18 900 Kč
4 kolový vozík - na objednání* 0349 313 450 11 045 Kč 8 234 Kč
*Pokud používáte sestavu zdroje se standardním vozíkem, je nutno vozík vyměnit

EVROPSKÁ WELDCLOUD 
RETROFIT KAMPAŇ LÉTO 2020 

Pokud odsouhlasíte dohodu o 
používání platformy WeldCloud  do 
konce září 2020, obdržíte:

 � 50% slevu na hardware 

 �Bezplatnou technickou podporu 

 �Online školení o produktivitě 
WeldCloud zdarma

Přihlaste se k odběru 5 a více licencí 
a obdržíte také bezplatné posouzení 
produktivity ve vaší firmě od týmu pro 
přidanou hodnotu společnosti ESAB.

ESAB VAMBERK, s.r.o.,
člen koncernu

Smetanovo nábřeží 334
517 54 Vamberk 

info@esab.cz

ESAB    /   esab.com   

WELDCLOUD PRODUCTIVITA
… Poskytuje vedoucím výroby a manažerům kvality data a analýzu 
pro zvýšení produktivity a kvality svařování

25 Operátorů

SVAŘEČI

Zlepšení 
10 - 13%

DOBA HOŘENÍ 
OBLOUKU

€250,000 úspora1

nebo
€1.6m úspora2

PRODUKTIVITA

1 Počítány roční náklady €50k na svařeče
2 Počítán roční tok materiálu €250k na pracoviště

Online softwarová platforma, která propojí svařovací 
zdroje se správou dat, umožňuje dosáhnout 
maximální produktivity a kvality.

VÝHODY ZAŘÍZENÍ WELDCLOUD. 
 � Produktivita - stálý tok dat v reálném čase umožňuje určit konkrétní oblasti pro zlepšení procesu.

 � Sledovatelnost - Platforma pomůže zpětně dohledat svař. parametry konkrétních svarů a poskytovat 
podrobnosti o tom, jak a kdy byly vytvořeny.

 � Dokumentace - WeldCloud umí automaticky  zaznamenávat a archivovat data o svařovacích parametrech, 
spotřebním materiálu, operátorech a dalších.

 � Jednoduchá integrace - Univerzální konektor WeldCloud umožňuje připojení k téměř jakémukoli svařovacímu 
zdroji.

 � Použitelnost - Získejte dobře navržené a snadno použitelné rozhraní aplikace WeldCloud, dostupné z jakéhokoli 
webového zařízení.

 � Zabezpečení - WeldCloud je bezpečný, uzamčený systém, který zaručuje, že vaše data jsou zcela důvěrná. 

ZJISTĚTE 
VÍCE:

KLIKNĚTE ZDE A PŘEČTĚTE  
SI VÍCE ONLINE
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