
VINN EN SIGMA SELECT
Meld på din Migatronic og  
delta i konkurransen

JUBILEUMSTILBUD
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Vinn en Sigma Select
Vi utviklet den første Migatronic sveisemaskinen for 50 år siden,  
og siden den gang har vi solgt over 1 000 000 maskiner. Det er nå 
på tide å feire dem alle: vi kaller dem de levende legender.

Derfor henvender vi oss til alle dere som har eid eller sveist med  
Migatronic sveisemaskiner opp gjennom årene. Finn serienummeret  
på den eldste funksjonsdyktige Migatronic-sveisemaskinen du kan 
oppdrive. Tørk av støvet, trekk maskinen ut i lyset, og la den stråle 
nok en gang.

Konkurransen er åpen til den 30. november 2020 i utvalgte land.

FINN1 
MELD2 

DEL3 DIN MIGATRONIC  
SVEISEMASKIN   

INN SERIENUMMERET  
PÅ MASKINEN PÅ   
PÅ WWW.MIGA50.COM

MASKINENS  
ALDER

Hvor gammel er din Migatronic?
Når du har meldt på din Migatronic-sveisemaskin, kan du se hvor 
gammel den faktisk er. Sjekk maskinene på listen over legender  
og se hvem som har den eldste Migatronic-maskinen i Norge.

Del og få et ekstra lodd
Du kan dele konkurransen med vennene og sveisekollegene dine  
på Facebook.

Når du har delt sender vi et ekstra lodd med navnet ditt på inn til 
loddtrekningen om en RallyMIG. Det gir deg en større sjanse for å 
vinne en splitter ny RallyMIG, selv om Migatronicen din ikke er den 
eldste.

Sveisemaskinenes alder i gjennomsnitt

Så mange sveisemaskiner er påmeldt

Norge

10,8 år

Sveisemaskinenes samlede alder

8460 år

782 legender
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LEGENDENS ALDER

20 år 11 måneder

15 år 5 måneder

13 år 2 måneder

10 år 7 måneder

10 år 2 måneder

  8 år 10 måneder

  7 år 3 måneder

  5 år 1 måneder

 4 år 8 måneder

 1 år 5 måneder

NAVN

Alf Engen

Ketil Evenstad

Sindre Brundtland

Tobias Bendixen

Arvid Mikkelsen

Arnt Belgum

Kristian Mortensen

Arnold Ottum

Idar Treschow

Ulf Hille

FORSKJELL

LEDENDE

5 år 6 måneder

7 år 9 måneder

10 år 4 måneder

10 år 9 måneder

12 år 2 måneder

13 år 8 måneder

15 år 1 måneder

16 år 3 måneder 

19 år 6 måneder 

Liste over legender

Førstepremie!
Sigma Select 400 Kompakt
Brukeren eller eieren av den 
eldste funksjonsdyktige  
Migatronic sveisemaskinen  
i Norge

Andrepremie!
RallyMIG
Vi trekker lodd blant 
alle deltakere i Norge

DEL
+ 1 LODD



Det startet med en gammel bil
Den aller første Migatronicen var en C02 sveisemaskin til reparasjon 
av gamle biler. Oljekrisen på begynnelsen av 1970-tallet økte 
bilbransjens interesse for sveisemaskiner og satte gang i salget. 
Sveisemaskinen veide 95 kg. I dag veier den minste bærbare 
sveisemaskinen bare 4,9 kg – en vektforskjell på 90,1 kg!

Vi har alltid fokusert på å forenkle arbeidsprosessene for sveiseren. 
Inverterteknologien har avløst den tradisjonelle transformator 
teknologien, og i dag er det software som styrer lysbuen. 
Invertermaskinene veier mindre og sikrer mer kontrollert sveising. 
Med andre ord har mekanikk med tiden blitt avløst av automatisk 
softwarestyring. Alt dette gjør sveising enklere.

Vi er stolte over å kunne si at vi i 50 år har vært med på å prege 
den teknologiske utviklingen innenfor sveising. I en tid hvor klimaet 
og bærekraftighet for alvor har kommet på dagsordenen, er en 
av våre topprioriteter å levere energieffektive og miljøvennlige 
sveisemaskiner, som sikrer økt verdi til kundenes forretning ved  
å øke effektiviteten og spare energi.

JUBILEUMS-

TILBUD! 
 Vi feirer vårt 50-års jubileum med 

fantastiske tilbud



Det finnes en Migatronic Automig til hver generasjon  
Siden 1970 har ikke mindre enn 7 Automig maskingenerasjoner på hver sin måte  
fylt kravene til bilreparasjon og lettindustri. Og vi er sterkere enn noen gang med  
Automig2i. Maskinen er utviklet for å imøtekomme økende krav til sammenføyning  
av materialer.

Medfølger gratis

PI 250 AC/DC
.

Medfølger gratis

Automig2 233i
• ML 150 sveisepistol, 3 m
• Jordkabel, 3 m
• 16 A stikkontakt
•	 Integrert	vogn	med	flaskeholder
•	 Kalibrerings	sertifikat

Brukervennlig
Digitalt, synergisk betjeningspanel med  
forhåndsinnstilte sveiseprogrammer og  
automatiserte funksjoner. Når du har stilt inn  
materiale og tråddimensjon, stiller Automig2-i  
automatisk inn alle andre parametre. 

Høytytende
En	fleksibel,	høytytende	sveisemaskin	 
med lang levetid, som sparer energi  
og CO2-utslipp.

Gjør selv de mest avanserte TIG-sveiseoppgavene enkle.
Pi 250 AC/DC er en brukervennlig sveisemaskin som dekker et hvert behov for 
TIG-sveising. Høytytende invertermaskin til presisjonssveising i svart stål, rustfritt  
stål, aluminium og andre eksotiske materialer.

PI 250 AC/DC
• Vannavkjølt
• Pulsfunksjon
• Klargjort til fjernkontroll
• TIG Ergo 301 sveisepistol, 4 m
• Jordkabel, 3 m
• 16 A stikkontakt
•	 Kalibrerings	sertifikat

TIG-sveising – helt enkelt
Det intuitive, ikon-baserte kontrollpanelet gjør det 
enkelt å betjene maskinen. En detaljorientert maskin, 
som hjelper deg å yte ditt beste. 

Uslåelig heftefunksjon
TIG-A-Tack-prosessen sikrer ekstremt små og  
presise heft i austenittisk rustfritt stål. Punktene  
er usynlige i den ferdige sveisesømmen. 

Raskere vekselstrømssveising
D.O.C®-funksjonen (Dynamic Oxide Control)  
øker AC-sveisehastigheten med opp til 30 %.  
Reduserer forbruket av tilsetningsmateriale  
og gass til et minimum. 

AUTOMIG2 233i

14.800 
23.700 

Jubileumstilbud
Varenr. 79100244 NOK 44.000 

74.300 
Jubileumstilbud

Varenr. 79510304 NOK
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44.000 NOK 

74.700 
37.800 NOK 
55.800 
Jubileumstilbud Jubileumstilbud

Varenr. 79542140Varenr. 79542024

.

Medfølger gratis Medfølger gratis

State-of-the-art sveising
Det ligger mange års erfaring og nyskapning bak utviklingen av Sigma Select - en  
sveisemaskin i en klasse for seg. Den gjør de mest komplekse sveiseoppgavene enkle, 
og du kan produsere sveisesømmer av topp kvalitet i alle materialer – fra svart stål til 
spesiallegeringer.

Sigma Select Kompakt
•	 Grafisk-betjeningspanel
• Vannavkjølt
• MV 450 sveisepistol, 4 m
• Flowkontrol for beskyttelse av  
 sveisepistolen
• Jordkabel, 3 m
• 32 A stikkontakt
•	 Integrert	vogn	med	flaskeholder
•	 Kalibrerings	sertifikat

Sigma Select med løst mateskap
•	 Grafisk-betjeningspanel
• Vannavkjølt
• MV 450 sveisepistol, 4 m
• Flowkontrol for beskyttelse av  
 sveisepistolen
• Jordkabel, 3 m
• 32 A stikkontakt
•	 Integrert	vogn	med	flaskeholder
•	 Kalibrerings	sertifikat
• 1,5 m mellomkabel

En investering som er vel verdt det
Med Sigma Select behøver du ikke å bekymre deg for fremtiden. I hele maskinens 
levetid kan du ganske enkelt oppgradere din Sigma Select med nye intelligente 
sveisefunksjoner, etterhvert som behovene dine endrer seg. Bygget for fremtiden.

Skreddersy maskinen til dine behov
Med Sigma Select har du én sveisemaskin som du kan tilpasse til de aktuelle beho-
vene du måtte ha i din produksjon. Utforsk mulighetene.

Synergic
Alle primære sveiseparametre er knyttet sammen, slik at de følger hverandre. 
Synergic inneholder en standardpakke med over 50 sveiseprogrammer.

Puls
Perfekt til rustfritt stål og aluminium, fordi det gir sprutfri sveising. Puls inneholder 
Synergi og over 50 sveiseprogrammer.

• PowerArc – Full gjennomsveising 
• DUO Plus – Perfekt sveisesøm
• Sequence – Tast deg frem til perfekte innstillinger
• Sequence Repeat – Skreddersy din egen lysbue
• MigaLog – Loggfører hver streng
 Miga Job Control - Smart digital hukommelse
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Benytt deg av  
tilbudene 

Kontakt Migatronic på:  
+45 96 500 600

eller finn din lokale forhandler på:
www.migatronic.com

.

Betingelser

Konkurransen
• Du kan bare melde på grønne Migatronic-sveisemaskiner.

• Vinnerne må bevise at de er eier eller bruker av en funksjonsdyktig  
 sveisemaskin, med et foto av maskinen og serienummeret.

• Vinnerne av RallyMIGen blir trukket tilfeldig blant alle deltakere i hvert  
 land når konkurransen er over.

• Få et ekstra lodd ved å dele konkurransen på Facebook.

• Premiene kan ikke byttes mot kontanter.

• Du kan kun delta i den konkurransen som gjelder i det landet du bor i.

• Migatronic-ansatte og deres husstandsmedlemmer kan ikke delta i  
 konkurransen.

• Konkurransen er åpen til den 30. november 2020 i utvalgte land.

Jubileumstilbud
•	 Faste	maskinspesifikasjoner	for	hvert	tilbud.

•	 Kalibrerings	sertifikat	er	inkludert.

• Ekstra GRATIS tilbehør er kun inkludert i tilbud.

• Leveringsbetingelser: Ab fabrik, Incoterms 2010.

• Priser er ekskl. moms og WEEE.

•	 Vi	tar	forbehold	for	endringer	i	priser	og	spesifikasjoner	samt	trykkfeil.

• Gjelder til den 31. desember 2020.

Garanti
Registrer maskinen din på migatronic.com og få  
opp til 5 års garanti.




