
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ
АПАРАТІВ ТМ “LIMEX”



ІСТОРІЯ 

ТМ «Limex» була заснована в Хорватії понад 30 років тому.
На даний момент продукція «Limex» відома не тільки в
європейських країнах, але і в країнах  Близького і Далекого
Сходу. Торгова марка стала відомою завдяки європейській
якості та надійності в поєднанні з невисокою вартістю.
В Україні техніка ТМ «Limex» відома вже понад
10 років. Покупці гідно оцінили ТМ «Limex».

«Limex» - це надійно і практично!

limex  знає свою справу–



ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Зварювальні апарати ТМ «Limex» більш доступні у порівнянні зі своїми
безпосередніми конкурентами з одного якісного сегменту. 

ТМ “Limex” – це  перевірений європейський бренд. 
В ньому покращені технічні показники. 

Використовується у побуті.

limex  знає свою справу–



ЗВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ

Високоякісний комплект
необхідних аксесуарів:
електродотримач на 500А
затиск маси на 300А
посилені кабелі
перетином 1х35 мм².

Інвертори ТМ “Limex” оснащені
плавним регулятором і

індикатором зварювального
струму (дисплеєм). Це

дозволяє точно налаштувати
його показники.

Наявність транспортувального
ременя для зручного

перенесення зварювального
апарату.

Інвертори ТМ “Limex” виконані
на основі силових транзисторів
Toshiba і конденсаторів Nichicon
японського виробництва.

Інвертори ТМ "Limex" виконані
на основі IGBT модулів 5-го
покоління. Технологія IGBT

дозволила скоротити розмір
і вагу апарату, збільшити

показники зварювального
струму і тривалості робочогo циклу.

Застосування передових технологій
дозволило домогтися стійкої роботи

зварювальних апаратів при
зниженій вхідній напрузі

від 150 Вольт !

Інвертори ТМ “Limex” володіють
неповторним індивідуальним
дизайном, продуманим до дрібниць.
Це проявляється не тільки в
привабливому зовнішньому вигляді,
але і в функціональних особливостях.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:

Апарати обладнані вентилятором
і функцією "Захист від перегріву".
При її спрацьовуванні загоряється
сигнальна лампа і процес
зварювання автоматично
зупиняється.



ЗВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ

цифровий дисплей 

захист від перевантаження

міцний електродотримач – 500A, міцний затиск маси – 300A 

робота від 150 В

посилені кабелі, перетин 1х35 мм² 

повний діодний міст 

захист від перегріву 

транзистори Toshiba IGBT 

2 роки гарантії 

конденсатор Nichicon японського виробницства 

пластиковий кейс (тільки у моделі IZ-MMA 305rdk ) 

функція антизалипання

вирізаний лого на металевому корпусі, червоні кабелі

ОСОБЛИВОСТІ:
2

limex  знає свою справу–



ТМ “Limex” – це:

Фабрики, що відповідають світовим стандартам виробництва і контролю
якості продукції. Професійна команда інженерів і дизайнерів створює
продукт від перших ескізів до фінальної стадії. Всі вироби створені для
довговічної роботи з великою увагою до комфорту споживача.

Співробітники, що забезпечують кваліфікований сервіс і підтримку своїм
Партнерам, адаптації продукту, просування торгової марки і вибудовування

структури з ремонту та обслуговування продукції, що поставляється на ринок.

Продукти, що мають високий рівень оборотності за рахунок
оптимального співвідношення ціни-якості. Стабільний і високий
рівень доходу забезпечений активною роботою щодо захисту комерційних
інтересів Партнерів.

Надійні і довговічні товари відповідають всім технічним стандартам
Європи і України.

Наявність кваліфікованого сервісу і підтримки дозволяють забезпечувати
високий рівень обслуговування продукції, що поставляється на ринок України . 

limex  знає свою справу–


