
Szanowni Państwo,

Katalog materiałów spawalniczych firmy ESAB, wydany po raz pierwszy w Polsce w formie książkowej, zawiera

opis całej naszej podstawowej oferty oraz wiele informacji dodatkowych. Produkty są podzielone według zasto-

sowania do poszczególnych metod spawania, a następnie według grup materiałów podstawowych, do których są

przeznaczone.  W podanych specyfikacjach uwzględniono wszystkie najnowsze wydania norm, dotyczących mate-

riałów spawalniczych.

Nowością w stosunku do poprzednio publikowanych przez nas katalogów, są obszerne tabele ułatwiające pra-

widłowy dobór materiałów dodatkowych. Występują w nich także produkty spoza podstawowej oferty, dostępne na

zamówienie i nie opisane dokładniej w tym katalogu. W celu uzyskania informacji o tych produktach – prosimy

o kontakt z naszym działem Obsługi Klienta.  Zamieszczone zestawienie dopuszczeń TÜV stanowi jeszcze jedno

źródło informacji o zalecanych materiałach do najczęściej spotykanych gatunków stali, stopów i metali nieże-

laznych.

Kolejną nowością są bardzo szczegółowe, bogato ilustrowane fotografiami, dane o dostępnych opakowaniach

dla wszystkich grup produktów, a przede wszystkim drutów litych i rdzeniowych. Zachęcamy Państwa do zapozna-

nia się z coraz szerszą ofertą opakowań masowych oraz zestawów akcesoriów, umożliwiających ich optymalną

eksploatację. Z uwagi na często zadawane pytania, dotyczące warunków przechowywania materiałów spawal-

niczych, poświęciliśmy temu tematowi osobny rozdział. Z myślą o użytkownikach, którzy jeszcze nie są specjalis-

tami w spawalnictwie, przygotowaliśmy krótkie wprowadzenie do każdej metody spawania. Wśród ogólnych zagad-

nień przedstawiliśmy także szereg aspektów oceny spawalności niektórych stali i stopów, jako wstęp do wszelkich

prac związanych z łączeniem tych materiałów za pomocą spawania łukowego. Tematem zamykającym katalog są

uwagi dotyczące bardzo ważnej kwestii bezpieczeństwa prac spawalniczych. 

Katalog powstał w regionalnej współpracy z oddziałami firmy ESAB w Republice Czeskiej i Niemczech, z uwzględ-

nieniem lokalnych produktów i potrzeb rynku każdego kraju. Elektroniczna wersja katalogu jest dostępna do pobra-

nia z naszej strony internetowej:  www.esab.pl.  Będzie ona stale aktualizowana i uzupełniania o nowe produkty. 

Mamy nadzieję, że nasz katalog stanie się pomocnym narzędziem w Państwa codziennej pracy i pozwoli efek-

tywniej korzystać z zasobów firmy ESAB. 
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