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VIRSOVA POSEBNA PONUDBA

VARILNE OPREME 
za delavnice

MasterTig 

AKCIJSKA CENA: 5.195,00 €

335 ACDC
Serija MasterTig - daleč od običajnega.

 

Varilni izvor MasterTig postavlja nove standarde za kakovost varjenja, 
uporabnost in energetsko učinkovitost pri AC in DC TIG varjenju. 
Modularna filozofija oblikovanja vam omogoča, da izberete specifikacije, 
ki najbolj ustrezajo vašim potrebam, vključno z alternativnimi nadzornimi 
ploščami in brezžičnimi daljinskimi upravljalniki.

•   Lahek, s kompaktno zasnovo in ojačanim ohišjem.
•   Funkcija Weld Assist omogoča nastavitve parametrov za 
     preprosto in učinkovito varjenje.
•   S funkcijo Double Pulse bo vaše varjenje še hitrejše, vnos 
     energije pa zmanjšan za 20%.
•   Izkoristite tehnologijo brezžičnega daljinskega upravljanja. 
•  Optima AC predstavlja prilagojeno obliko krivulje AC TIG, 
    ki zagotavlja vrhunsko izkušnjo pri varjenju aluminija.
•  Gorilniki Flexlite TX TIG različnih zmogljivostnih skupin in dolžin.

-  Mastertig 335 ACDC varilni izvor 300A;
-  MasterTig M cooler, hladilni agregat;
-  MTP35X, 7ʺ barvni TFT upravljalni panel, vključno
    s funkcijo Weld Assist; 
-  TX 355W4, vodno hlajen gorilnik 4m;
-  P45MT, voziček za varilni izvor in jeklenko;
-  Masa kabel 35mm2/5m.

PAKET VKLJUČUJE:

Redna cena:  7.905,00  €

Obrni naprej

Virs d.o.o., Industrijska ulica 4b, Lendava

Zaščitna oprema:  Maja Perme  I  031 307 900  I  maja.perme@virs.si
Varilna oprema:  Zlatko Sobočan  I  031 679 510   I  zlatko.sobocan@virs.si

KLJUČNE PREDNOSTI

HITREJŠE
NASTAVITVE

VEČJA HITROST 
VARJENJA

MANJŠI
HRUP

60 % 30 % 20 %



Minarc 150

AKCIJSKA CENA: 415,00 €

 

Izjemna zmogljivost in varilne lastnosti niso izrazi pretiravanja. Vsak element 
v Minarc MMA družini je oblikovan posebej za varilce na terenu. Terensko delo 
daje velik poudarek velikosti, teži in kvaliteti varjenja. Minarc tukaj nima para.

•   Natančen vžig obloka in izjemna kakovost varjenja.
•   Odlične varilne lastnosti za vse vrste elektrod.
•   Majhna teža, velika moč in intermitenca.
•   Možnost TIG varjenje (Lift TIG).
•   Zanesljivo delovanje na generatorju napetosti.
•   Izjemno odporno ohišje za zahtevno terensko delo.
•   Hot-Start vžig obloka.
•   Anti-Stick funkcija proti lepljenju elektrod. -  Varilni izvor Minarc 150 A;

-  Varilni kabel 3 m z držalom elektrode;
-  Masa kabel 3 m s kleščami;
-  Ramenski pas za nošenje.

PAKET VKLJUČUJE:

Redna cena:  547,00  €

Mali velikan varilnega sveta. Močan, prenosen in kompakten varilec za elektrodno varjenje.

KLJUČNE PREDNOSTI

ENOSTAVEN
ZAČETEK

ODLIČNA
KVALITETA VARJENJA

MAJHNA TEŽA,
VELIKA MOČ

MOŽNA DOLŽINA
KABLA

70 % +100 m

Minarc TIG 

AKCIJSKA CENA: 1.695,00 €

EVO 200 MLP 

MinarcTig Evo ponuja vse, kar pričakujete od Kemppi varilne naprave. Je 
idealna DC TIG varilska rešitev za lažjo industrijsko proizvodnjo, 
instalacije, popravila in vzdrževalna dela. Kompakten dizajn in majhna 
teža predstavljata veliko prednost za mobilnega varilca.

•   Sposobnost TIG in MMA varjenja.
•   Visokofrekvenčni HF vžig obloka.
•   Pulzno varjenje in funkcija Minilog za več nivojsko varjenje.
•   Primeren za priklop na omrežje ali uporabo generatorja.
•   Lahek (11 kg) in prenosen.
•   LED zaslon za natančne nastavitve.
•   Primeren za uporabo različnih Kemppi daljinskih upravljalnikov.

-  Varilni izvor Minarc Tig Evo 200 MLP;
-  Gorilnik TX 225 (4 m);
-  Ramenski pas za nošenje varilnega izvora;
-  Masa kabel;
-  Zaščitna varilna maska BETA e90A;
-  PRO KIT 3/8-32 SET steklenih in keramičnih šob 
    za vrhunsko kvaliteto zvarov.

PAKET VKLJUČUJE:

Redna cena:  2.495,00  €

Prenosna moč za izboljšano kakovost varjenja.

KLJUČNE PREDNOSTI

LAHEK IN PRENOSEN VEČJA HITROST
VARJENJA

MOŽNA DOLŽINA
KABLA

11 kg 10 % +100 m



Kempact

AKCIJSKA CENA: 1.895,00 €

RA  

Varilna naprava Kempact RA je inovativna in večkrat nagrajena rešitev za 
MIG/MAG varjenje z odličnim razmerjem med kvaliteto in ceno. Naprave so 
proizvedene na najsodobnejši platformi inverterskih varilnih izvorov in 
zagotavljajo optimalne varilne lastnosti ter izjemno energijsko učinkovitost.

•   Energijsko učinkovit varilni izvor.
•   GasMate™ voziček iz jeklene litine za enostavno 
     zamenjavo plinske jeklenke brez dviganja.
•   BrightsTM osvetlitev notranjosti za uvajanje žice v 
     slabih svetlobnih pogojih. 
•   Odlične varilne lastnosti pri varjenju s CO2 ali plinskimi 
     mešanicami.
•   Velik in pregleden LCD prikazovalnik. 
•   Maksimalna izhodna intermitenca.
•   Točkovno in intervalno varjenje.
•   Natančen in čist vžig obloka.
•   Odporen pokrov iz pleksi stekla za boljšo zaščito in videz.
•   Enostavna zamenjava polaritete za varjenje s polnjeno žico.
•   Wireline™ servisni indikator.

- Varilni izvor Kempact 253 A 
   (250 A/400 V) z vozičkom in 
   prostorom za jeklenko;
- Upravljalno – funkcijsko čelno 
   ploščo z adaptivno regulacijo;
- Gorilnik GX203G35 (3,5 m);
- Masa kabel 5 m s kleščami;
- Cev za plin. 

Varilna miza Professional 750 vključno s pripomočki. 
Izvrtinska plošča 1500 x 1000 x 150 mm 
•   Visokokvalitetno jeklo S355J2+N + plazmanitrirano.
•   Izvrtina Ø 22 mm.
•   Izvrtine na površini v mreži 100x100 mm.
•   Konstrukcija ojačana z rebri.
•   Debelina materiala pribl. 17 – 19. mm.

PAKET VKLJUČUJE:

Redna cena:  2.455,00  €

AKCIJSKA CENA: 2.645,00 €
Redna cena:  3.164,00  €

Moderen Kemppi MIG/MAG aparat za energijsko 
in stroškovno učinkovito 

varjenje.

Professional 750 
SYSTEM 22

 

Zahvaljujoč visoki natančnosti Siegmundovih 
varilnih in vpenjalnih miz delate veliko hitreje, 
natančneje in z manj napakami.  Prihranite do 40% 
vašega delovnega časa. 

Stabilnejša od sistema 16, cenejša od sistema 28.
3000 KG

nosilnosti

Pri ceni niso upoštevani stroški pakiranja in transporta (345,00 EUR + DDV).

KLJUČNE PREDNOSTI

PRIHRANEK PRI
STROŠKIH ENERGIJE

HITREJŠE 
NASTAVITVE

KEMPPI
GARANCIJA

+10% 50 % 3 leta

1x 220035.P 4x 220610.1 2x 220630.1 10x 220511 4x 220410.N 2x 220116.N

2x 220110.N 2x AP220602.N 4x 220513 2x AR220-
14080.VL

1x 223999



•   Rute iz protipožarne tkanine so na notranji strani podložene. 
•   Imajo vložek z zračno blazino za dodatno udobje pri nošenju pod varilno masko. 

PREDNOSTI:

•   Udobne, saj so v celoti podložene z bombažno podlogo.
•   Raven in ojačan palec omogoča lažje rokovanje z gorilnikom.

PREDNOSTI:

•   Izjemno trpežen varilni predpasnik iz cepljenega govejega usnja.
•   Ima sistem samo-uravnoteženih trakov.
•   Debelina usnja 1 mm.

Dimenzije 107x60 (44-2142). 2 kosa v kompletu

PREDNOSTI:

Koda izdelka: 10-2392

Koda izdelka: 23-3612

Koda izdelka: 44-7023

AKCIJSKA CENA: 35,00 €
Redna cena:  54,00  €

AKCIJSKA CENA za komplet (3 kos): 17,00 €Redna cena za komplet (3 kos):  22,00  €

AKCIJSKA CENA 
za komplet (3 kos): 
95,00 €

Redna cena za komplet (3 kos):  134,00  €

AKCIJSKA CENA za komplet (5 kos): 23,00 €Redna cena za komplet (5 kos)  36,00  €

AKCIJSKA CENA: 22,00 €
Redna cena:  35,00  €

Dimenzije 107x80 (44-2142 W). 2 kosa v kompletu
AKCIJSKA CENA: 31,00 €

Redna cena:  47,20  €

Varilna ruta Fire Fox

Zaščitne varilne rokavice  za MIG/MAG varjenje Softouch

Narokavnik Lava Brown

Predpasnik Golden Brow

Velikost L, XL Pri naročilu definirajte velikost. V paketu je 5 parov.

Pri naročilu definirajte barvo (modra ali oranžna). Na voljo je komplet s 3 ali 5 kosov.

•   Narokavnik z elastičnimi paščki.
•   Možnost regulacije paščkov.
•   Debelina usnja 1 mm.

Vse cene so brez DDV in vključujejo vso opremo po specifikaciji. Cena ne vključuje stroškov poštnine.
Akcijske cene veljajo do 30. 9. 2021 ali do odprodaje zalog. Vse pravice pridržane! Splošni pogoji podjetja Virs d.o.o. so dostopni na naši spletni strani! 


