
WIN EEN SIGMA SELECT
Registreer uw Migatronic en 
neem deel aan de wedstrijd

VERJAARDAGSDEALS
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Win een Sigma Select
Vijftig jaar geleden creëerden we het eerste Migatronic-lasapparaat. 
Sindsdien hebben we meer dan 1.000.000 apparaten verkocht. 
Nu is het tijd om ze allemaal te vieren - we noemen ze de levende 
legenden.

Daarom wenden wij ons tot u, gebruikers en eigenaren van Migatronic-
lasapparaten door de jaren heen. Zoek het serienummer van het 
oudste functionele Migatronic-lasapparaat dat u kunt vinden. 
Verwijder het stof van het verleden, sleep het apparaat in het licht 
en laat hem nog één keer stralen.

De wedstrijd loopt tot 30 november 2020 in geselecteerde landen.

ZOEK1 REGISTREER2 VERMELD3UW MIGATRONIC-
LASAPPARAAT

HET SERIENUMMER 
OP  WWW.MIGA50.COM

DE LEEFTIJD VAN 
UW APPARAAT

Eerste prijs!
Sigma Select 400 Compact
De gebruiker of eigenaar 
van het oudste functionele 
Migatronic-lasapparaat in uw 
land.

Tweede prijs!
RallyMIG
We trekken een winnaar 
uit alle deelnemers uit 
uw land.



Hoe oud is uw Migatronic?
Nadat u uw Migatronic-lasapparaat heeft geregistreerd, vertellen 
we u hoe oud het werkelijk is. Bekijk de apparaten van uw 
collegalassers in het klassement en zie wie het oudste Migatronic-
apparaat in uw land heeft.

Deel om een extra ticket te krijgen
U kunt de wedstrijd delen met uw vrienden en collegalassers op 
Facebook.

Als u heeft gedeeld, voegen we een extra ticket met uw naam 
erop toe aan de RallyMIG-loting. Zo maakt u meer kans om een 
gloednieuwe RallyMIG te winnen, ook al is uw Migatronic niet de 
oudste.

POS

Gemiddelde leeftijd van de lasapparaten

Totaal aantal geregistreerde lasapparaten

Nederland

10,8 jaar

Gecombineerde leeftijd van de lasapparaten

8460 jaar

782 LEGENDEN

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

LEEFTIJD LEGENDE

20 jaar 11 maanden

15 jaar 5 maanden

13 jaar 2 maanden

10 jaar 7 maanden

10 jaar 2 maanden

  8 jaar 10 maanden

  7 jaar 3 maanden

  5 jaar 1 maanden

 4 jaar 8 maanden

 1 jaar 5 maanden

NAAM

Gert Krosman

Jeroen Scharphof 

Albert Lucks

Elco Zwennes

Noud Sokken

Diederick Attasio

Gijsje Bosscha

Arnout Prinsenberg

Jan-Douwe Schouder

Kasper Onijs

GAT

Leider

5 jaar 6 maanden

7 jaar 9 maanden

10 jaar 4 maanden

10 jaar 9 maanden

12 jaar 2 maanden

13 jaar 8 maanden

15 jaar 1 maanden

16 jaar 3 maanden 

19 jaar 6 maanden 

Klassement van legenden 

SOCIAAL DELEN
+ 1 TICKET



Het begon allemaal in 
Denemarken met een oude auto
De allereerste Migatronic was een C02-lasapparaat voor de reparatie 
van oude auto’s. De oliecrisis aan het begin van de jaren zeventig 
heeft de belangstelling van de autohandel in lasapparaten vergroot 
en de verkoop gestimuleerd. Het apparaat woog 95 kilogram. 
Tegenwoordig weegt de kleinste draagbare machine slechts 
4,9 kilogram. Een verschil van 90,1 kilogram in gewicht!

Wij hebben ons altijd gericht op het eenvoudiger maken van las-
processen voor lassers. De invertertechnologie heeft de traditionele 
transformatortechnologie vervangen en tegenwoordig regelt soft-
ware de boog. Inverterlasapparaten zijn lichtgewicht en maken een 
betere controle over het lassen mogelijk. Mechanica is geleidelijk 
vervangen door automatische softwareregeling. Dit alles maakt het 
lassen eenvoudiger.

We zijn er trots op dat we al 50 jaar een rol spelen in de technologische 
vooruitgang op het gebied van lassen. In een tijd waarin klimaat 
en duurzaamheid serieus op de agenda staan, is een van onze 
topprioriteiten bij het ontwerp het leveren van milieuvriendelijke 
lasapparaten die waarde toevoegen aan de activiteiten van onze 
klanten	door	de	effi		ciëntie	te	verhogen	en	energie	te	besparen.	



VERJAARDAGS-

DEALS!
We vieren onze 50e verjaardag met 

geweldige aanbiedingen



Er is een Migatronic Automig voor elke generatie
Sinds 1970 hebben maar liefst zeven generaties Automig-lasapparaten, elk op hun 
eigen manier, aan de behoeften van autoherstel en lichte industrie voldaan. 
De Automig2-i is sterker dan ooit. Het apparaat is ontwikkeld om te voldoen aan de 
toenemende eisen van verbindingsmaterialen.

1.375
2.210

Verjaardagsdeal
Artikelnr. 79100244

Gratis meegeleverd

Automig2 233i
• ML 150 toorts, 3 m
• Aardkabel, 3 m
• 16 A stekker
• Geïntegreerd onderstel met cilinderhouder
•	 Kalibratiecertifi	caat	

Eenvoudig te gebruiken
Digitaal, synergetisch bedieningspaneel met voor-
gedefi	nieerde	lasprogramma’s	en	geautomatiseerde	
functies. Het enige wat u hoeft te doen, is de draad-
diameter: en het materiaal in te stellen en de 
Automig²-i past automatisch alle andere 
parameters aan. 

Hoge prestaties
Een	fl	exibele,	krachtige	machine.	
Energiebesparing door minder CO2-
uitstoot. Lange levensduur van onder-
delen – een apparaat gebouwd om lang 
mee te gaan.

AUTOMIG2 233i

EUR



PI 250 AC/DC
.

Gratis meegeleverd

Vereenvoudigt zelfs de meest geavanceerde TIG-lastaken 
Pi 250 AC/DC is een gebruiksvriendelijk lasapparaat dat voldoet aan elke behoefte 
van TIG-lassen. Krachtig TIG-inverterapparaat voor precisielassen van koolstofstaal, 
roestvast staal, aluminium en andere exotische materialen.

PI 250 AC/DC watergekoeld
• Pulsfunctie
• Voorbereid voor afstandsbediening
• TIG Ergo 301 toorts, 4 m
• Aardkabel, 3 m
• 16 A stekker
•	 Kalibratiecertifi	caat

TIG-lassen – simpelweg eenvoudig
Het intuïtieve, bedieningspaneel met pictogrammen 
maakt het eenvoudig om het apparaat te bedienen. 
Een detailgericht apparaat ontworpen om u optimaal 
te laten presteren.  

Het ultieme hechten
TIG-A-Tack is het ideale proces voor extreem kleine 
en precieze hechten in austenitisch roestvrij staal. 
De hechten zijn onzichtbaar in de uiteindelijke 
lasnaad. 

Sneller AC-lassen
De D.O.C®-functie (Dynamic Oxide Control) 
verhoogt de AC-lassnelheid met 30%. 
Beperkt het gebruik van verbruiksartikelen 
en gas tot een minimum. 

4.110
6.940

Verjaardagsdeal
Artikelnr. 79510304 EUR



SIGMA SELECT 400
.

4.110 EUR

6.975

3.530 EUR

5.215

Verjaardagsdeal Verjaardagsdeal
Artikelnr. 79542140Artikelnr. 79542024

Gratis meegeleverd Gratis meegeleverd

State-of-the-art lassen
Door jarenlange ervaring en innovatie is Sigma Select ontworpen voor lassen in een 
eigen klasse. Het maakt de meest complexe laswerkzaamheden eenvoudig en maakt 
het mogelijk om lassen van de hoogste kwaliteit te produceren in elk materiaal – van 
koolstofstaal tot speciale legeringen. 

Sigma Select Compact
•	 Grafi	sch	bedieningspaneel
• Watergekoeld
• MV 450 toorts, 4 m
• Water doorstroombeveiliging ter   
 bescherming van de toorts
• Aardkabel, 3 m
• 32 A stekker
• Geïntegreerd onderstel met 
 cilinderhouder
•	 Kalibratiecertifi	caat

Sigma Select separate draadaanvoer unit
•	 Grafi	sch	bedieningspaneel
• Watergekoeld
• MV 450 toorts, 4 m
• Water doorstroombeveiliging ter   
 bescherming van de toorts
• Aardkabel, 3 m
• 32 A stekker
• Geïntegreerd onderstel met 
 cilinderhouder
•	 Kalibratiecertifi	caat
• 1,5 m tussenpakket
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Doe een slimme investering
Met Sigma Select hoeft u zich geen zorgen te maken over de toekomst. Gedurende 
de gehele levensduur kunt u het apparaat eenvoudigweg upgraden met nieuwe 
intelligente lasfuncties wanneer uw behoeften veranderen. Gemaakt met de toe-
komst in gedachten.

Aanpassen aan uw behoeften
Met Sigma Select heeft u één lasapparaat dat u meteen aan uw huidige productie-
behoeften kunt aanpassen. Ontdek de mogelijkheden.

Synergic
Alle primaire lasparameters zijn gekoppeld en werken samen. Synergic omvat een 
standaardpakket van meer dan 50 lasprogramma’s.

Pulse
Perfect voor roestvast staal en aluminium omdat het zorgt voor spatvrij lassen. 
Pulse omvat Synergic en meer dan 50 lasprogramma’s.

• PowerArc – zorgt voor maximale inbranding
• DUO Plus – voor een perfecte afwerking
• Sequence – tik naar de perfecte instellingen
• Sequence Repeat – bedenk je eigen boog
• MigaLog - registreer elke las
• Miga Job Control – een slim digitaal geheugen
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Pak de deals
Neem contact op met Migatronic op:

+31 (0) 161 747 840

of zoek uw lokale dealer op:
www.migatronic.com
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Voorwaarden

De wedstrijd
• U kunt alleen groene Migatronic-lasapparaten registreren.

• De winnaars moeten bewijzen dat zij de eigenaar of gebruiker zijn van een  
 werkend lasapparaat, met een foto van het apparaat en het serienummer.

•	 De	winnaars	van	een	RallyMIG	worden	na	afloop	van	de	wedstrijd	willekeurig	 
 getrokken uit alle deelnemers in elk land.

• Krijg een extra ticket door de wedstrijd te delen op Facebook.

• Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

• U kunt alleen deelnemen aan de wedstrijd die loopt in het land waar u woont.

• Migatronic-medewerkers en hun gezinsleden kunnen niet deelnemen aan  
 de wedstrijd.

• De wedstrijd loopt tot 30 november 2020 in geselecteerde landen.

Verjaardagsdeals
•	 Vaste	apparaatspecificaties	voor	elke	deal.

•	 Inclusief	kalibratiecertificaat.

• Extra GRATIS accessoires zijn alleen inbegrepen in de aanbiedingen.

• Leveringsvoorwaarden: Af fabriek, Incoterms 2010.

• Prijzen zijn excl. btw en verwijderingsbijdrage.

• Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de prijzen  
	 en	specificaties	en	om	correcties	aan	te	brengen	in	geval	van	drukfouten.

• Geldig tot 31 december 2020.

Garantie
Registreer uw apparaat op migatronic.com  
en krijg tot 5 jaar garantie.




