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T ek nologia joh Ta jana e WM on T ehny T 

T u T k i Mus Ta  j o  v u osik yM M en T en  a jan 

s a a d a k s e e n  h i T s a u k s e s Ta  v i e l ä k i n 

helpoMpaa, TaloudelliseMpaa ja eriTyisesTi 

Tulok silTa an varMeMpa a . TuTk iMMe ja 

analysoiMMe yksiT TäisTen koMponenT Tien 

ja  par a M e T r ien  y h T eenso pi v uud en  ja 

opTiMoiMMe koko hiTsausprosessin.

Tavoitteenamme on pelkkien ominaisuuksien ja laitekokonaisuuk-

sien määrittämisen sijaan kehittää täysin uusia, innovatiivisia hit-

sausmenetelmiä. sähköteknisen ydinosaamisemme pohjalta 

sovellamme tätä johdonmukaisesti uusimpaan invertteri- ja 

mikroprosessoritekniikkaan.

EWM:n innovatiiviset 
hitsausprosessit.

hitsaaminen kuuluu ihmiskunnan avaintekniikoihin. se 

on mahdollistanut edistymisemme jo satojen vuosien 

ajan. Tänään kohtaamme hitsausta sen monipuolisimmissa 

muodoissa. yhdistämme metalleja valtaviksi rakennelmiksi tai 

yhdistämme ohuimpia materiaaleja hienoiksi rakenteiksi. arkielämäs-

sämme luotamme – usein sitä tietämättä – näiden liitosten laatuun ja 

kestävyyteen.
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MIG-/MAG-hitsausta innovatiivisilla ja patentoiduilla EWM-hitsauspro-

sesseilla ilman ylimääräisiä menetelmäkokeita !

Hitsausjärjestelmillämme annamme asiakkaille työkalut, joiden avulla 

he voivat ratkaista yksilölliset hitsaustehtävänsä nopeammin, edulli-

semmin ja parhaimmalla laadulla.

Tehokas lyhytkaari nopeaan ja tur-
valliseen hitsaukseen, ilmaraolla tai 
ilman, kaikissa asennoissa.

Lyhytkaari, jolla hyvät hitsin muo-
toutumisominaisuudet. Ongelmat-
tomaan rakojen umpeenhitsaukseen 
kaikissa asennoissa.

Kontrolloitu, oikosuluton pulssiva-
lokaari kaikkiin asentoihin, suosittu 
sekakaaren alueella.

EWM-hitsausprosessien yhdistely tar-
joaa monipuolisia mahdollisuuksia.

Vaihtuva prosessi

Lämpöminimoitu, suuntavakaa, 
tehokas valokaari ja syvä tunkeuma 
ylemmälle tehoalueelle.
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Virran voimakkuus [A]

Pulssi

Roiskeeton lyhytkaari alhaisella 
lämmöntuonnilla, lähes olematto-
min materiaalin muodonmuutoksin. 
Ohutlevyjen juottamiseen ja hitsa-
ukseen. Juuripalkojen hitsaukseen 
erinomaisin silloitusominaisuuksin. 

pulssi
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�n vähemmän muodonmuutoksia ja vähemmän päästövä-

riä minimoidun lämmöntuonnin ansiosta

�n huomattavasti vähemmän roiskeita lähes tehottoman 

aineen siirtymisen ansiosta

�n hämmästyttävä prosessivakaus myös pitkillä letkupake-

teilla ilman ylimääräisiä anturijohtoja

�n Tavanomaiset poltinjärjestelmät, koska aineen siirtymi-

nen tapahtuu ilman kuluvia push-pull laitteita

�n yksinkertainen juuripalkojen hitsaus kaikilla levynpak-

suuksilla ja kaikissa asennoissa

�n Täydellinen rakojen umpeenhitsaus myös rakojen vaih-

televilla leveyksillä

�n erinomainen pintojen kostutus ohutlevyjä juotettaessa

�n Minimaalinen jälkityöstö, ihanteellinen myös näky-

viin hitseihin roiskeettoman prosessin ansiosta

�n seostamattomat, niukka- ja runsasseosteiset teräk-

set sekä sekaliitokset myös ohuimmille levyille

�n Crni-levyjen juottaminen Cual8- / alBz8-langalla

�n pinnoitettujen levyjen juottaminen ja hitsaus, esim. 

Cusi, alsi ja Zn

�n juurihitsaukset seostamattomille ja niukkaseostei-

sille teräksille sekä äärimmäisen kestäville hienorae-

teräksille

�n näkyviin jäävät hitsit ruostumattomille ohutlevyille

�n Manuaaliset ja automatisoidut sovellukset

Täydellistä hitsausta ja juottamista.
Lämpöminimoitu, roiskeeton lyhytkaari vetelemättömään 
hitsaukseen ja juottamiseen ohutlevyille, sekä juuripalkojen 
hitsaukseen erinomaisilla ilmarakojen umpeenhitsausomi-
naisuuksilla.

�n juurihitsausta levyille ja putkille kaikissa asennoissa

�n hotpass ( kuumapalko ) / välipalko pulssikaarella

�n väli-/pintapalko täytelangalla

�n varmaa hitsausta lakiasennossa metallisulan ihanteelli-

sen viskositeetin ansiosta

�n huomattavasti nopeampi kuin vastaavat Mag-prosessit. 

esivalmistelutöiden väheneminen / poisjäänti, esim. 

juurituet

�n Taloudellinen vaihtoehto Tig-hitsaukselle

�n lähes tehoton aineen siirtyminen

�n hämmästyttävä prosessivakaus myös pitkillä 

letkupaketeilla ilman ylimääräisiä anturijohtoja 

�n Tavanomaiset poltinjärjestelmät, koska aineen siir-

tyminen tapahtuu ilman kuluvia push-pull laitteita

�n seostamattomat ja niukkaseosteiset teräkset sekä 

erittäin lujat hienoraeteräkset

�n Manuaaliset ja automatisoidut sovellukset

Hitsausta MAG-nopeudella ja TIG-varmuudella
Tehokas valokaari nopeaan, varmaan hitsaukseen raolla ja 
ilman kaikissa asennoissa.

 PATENTOITU

 PATENTOITU
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�n vähemmän roiskeita vakio-lyhytkaareen verrattuna

�n hyvä juuripalon muotoutuminen ja varma juuren kylki-

en sulaminen

�n erinomaista, matalalämmöntuontista hitsausta pys-

tyhitseissä alhaalta ylöspäin, superpulssin vaihtuvan 

prosessin avulla

�n pystysaumat ilman levitysliikettä

�n seostamattomat ja niukkaseosteiset teräkset

�n Manuaaliset ja automatisoidut sovellukset

Uusi lyhytkaari.
Lyhytkaari, jonka avulla hitsin muotoilu  on helppoa. 
Vaivaton ilmarakojen täyttö kaikissa asennoissa.

�n pienempi sauman railokulma syvän tunkeuman ja suun-

tavakaan valokaaren ansiosta

�n kerrosten vähentäminen

�n vähemmän muodonmuutoksia lämpöminimoidun, 

keskitetyn valokaaren ansiosta

�n erinomainen juuren ja railon kylkien sulaminen/ tun-

keuma

�n Täydellistä hitsausta myös erittäin pitkillä vapaalangan-

pituuksilla (stickout)

�n vähemmän reunahaavoja

�n lähes roiskeetonta

�n erityisen edullista esim. pienahitseissä, dynaami-

sesti kuormitetuilla rakenneosilla esim. siltojen, 

junanvaunurakentamisen ja teräsrakenteiden 

kantaville osille

�n seostamattomat, niukka- ja runsasseosteiset 

teräkset sekä erittäin lujat hienoraeteräkset

�n Manuaaliset ja automatisoidut sovellukset

Hitsaa taloudellisesti, säästä kuluja.
Lämpöminimoitu, suuntavakaa, tehokas 
valokaari ja syvä tunkeuma ylemmälle 
tehoalueelle.

 PATENTOITU
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Lämpöminimoitu, roiskeeton lyhytkaari vetelemättömään hitsaukseen 
ja juottamiseen ohutlevyillä sekä juurihitsaukseen erinomaisilla  ilma-
rakojen umpeenhitsausominaisuuksilla.

MInIMoITU LÄMMÖn TUonTI

�n vähemmän kiderakenteen muutoksia

�n vähemmän muodonmuutosta

�n Minimoitu muutosvyöhyke

�n vähemmän päästöväriä ja hilseilyä

�n ihanteellinen runsaastiseostetuille teräksille ja pinnoi-

tetuille levyille

KÄyTETTÄVIssÄ KAIKIssA AsEnnoIssA

�n hyvä sulan hallinta asentohitsauksissa

�n erinomainen ilmaraon täyttö mahdollistaa suurem-

mat ilmaraon toleranssit

�n varmaa hitsausta epätasaisella ilmaraolla

�n varmaa hitsausta lakiasennossa metallisulan ihanteel-

lisen viskositeetin ansiosta

�n digitaaliohjattu, lähes tehoton aineen siirtyminen

�n lisä- ja jälkityön säästö

�n lähes roiskeeton prosessi

LÄHEs roIsKEETon prosEssI

 PATENTOITU



AInUTLAATUInEn ILMArAon  
TÄyTTÖ JUUrEn HITsAUKsEssA

�n ei sulan vajoamista

�n varma railon kylkien ja juurisärmien sulaminen, jopa 

ristikkäisillä juuripinnoilla

�n ei langanpätkiä juuren puolelle

�n juuripalot kaikilla levynpaksuuksilla kaikissa  

asennoissa

�n ei minkäänlaisia sinkkikerroksen vaurioita 

�n Mahdollisimman vähäinen muodonmuutos

�n vaihtoehtoinen kuparipohjaisille seoksille, vastaavilla 

lujuuksilla

�n erinomainen korroosiokestävyys

MATALALÄMMÖnTUonTInEn JUoTTAMInEn 
UUdEnLAIsILLA HELposTI sULAVILLA 
sInKKIpoHJAIsILLA JUoTTEILLA

+ +®coldArc impuls ®forceArc

Täydellistä hitsausta 
 ja juottamista.

�n juurihitsaus coldarcilla: täydellinen pisaran irtoamisen 

hallinta, liitosvirheiden minimointi ja roiskeeton hitsaus

�n Täyttöpalot pulssilla, sen jälkeen pintapalot  

forcearcilla

�n varma hitsaussauma ja korkea taloudellisuus
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Tehokas valokaari nopeaan, varmaan hitsaukseen raolla ja ilman kaikissa 
asennoissa.

TÄydELLIsEn VArMAA JUUrIHITsAUsTA

�n kaikille levypaksuuksille

�n käytettävissä kaikissa asennoissa levyille ja putkille

�n ei sulan vajoamista tai valumista

�n erinomainen juuripalon muotoutuminen

�n erittäin varma railokylkien sulaminen

�n hyvä hallittavuus asentohitsauksissa

�n varma juuren muotoutuminen myös ilman ilmarakoa

�n juurihitsaus pipesolutionilla: tukeva perusta täyttö- ja 

pintapaloille

�n Täyttöpalot pulssilla: varma railokylkien sulaminen 

kaikissa asennoissa

�n erityisen varmat hitsit ja erinomainen laatu

�n Taloudellinen vaihtoehto Tig-hitsaukselle

yHdIsTETTynÄ sAMAAn LAITTEEsEEn

®pipeSolution + impuls

 PATENTOITU



MAG-nopeutta 
 TIG-varmuudella.

ErITTÄIn prosEssIVAKAA

�n hämmästyttävä prosessivakaus myös pitkillä letkupa-

keteilla ilman ylimääräisiä anturijohtoja

roIsKEETonTA MAG-HITsAUsTA – IHAnTEELLInEn 
EnErGIA- JA KUsTAnnUsTEHoKKUUs

�n energiansäästöä invertteritekniikalla

�n palkkakustannusten laskua lyhyemmän valmistumis-

ajan ansiosta

�n juuritukia ei enää tarvita

�n huomattavasti suurempi hitsausnopeus

�n Taloudellinen vaihtoehto Tig-hitsaukselle

nopEAMpAA HITsAUsTA AIEMpIIn  
MEnETELMIIn VErrATTUnA
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Lyhytkaari, jonka avulla helppo hitsin muotoilu.  
Vaivattomaan ilmarakojen täyttöön ja liitoksiin kaikissa 
hitsausasennoissa.

VArMAA LyHyTKAArIHITsAUsTA 

�n vähemmän roiskeita vakio-lyhytkaareen verrattuna 

�n hyvä juuren muotoutuminen ja railokylkien varma 

sulaminen pystyhitsauksissa, niin alhaalta ylöspäin 

kuin ylhäältä alaspäin hitsauksissakin

�n erinomaista matalalämmöntuontista hitsausta 

superpulssin vaihtuvalla prosessilla pystyhitsauksissa 

alhaalta ylöspäin

�n pystyhitsaus ilman levitysliikettä

�n seostamattomat ja niukkaseosteiset teräkset 

�n Manuaaliset ja automatisoidut sovellukset



pF

Varmaa lyhytkaarihitsausta 
kaikissa asennoissa.

�n erinomaista hitsausta nousevassa asennossa ja auto-

maattinen vaihto rootarcin ja pulssin välillä superpuls-

vaihtuvan prosessin avulla

�n juuren varma umpeutuminen rootarcilla ja tehokas 

täyttö pulssilla

�n pytysauma ilman levitysliikettä

�n Tasainen sauman suomutus saa aikaiseksi hyvännä-

köisen sauman myös ilman "levitysliiketekniikkaa"

�n kokeneiden ammattilaisten käyttämää levityslii-

ketekniikkaa ei tarvita, mikä helpottaa vähemmän 

harjaantuneen hitsaajan työtä

sAMAssA LAITTEEssA

®rootArc + impuls
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Lämpöminimoitu, suuntavakaa, tehokas 
valokaari ja syvä tunkeuma ylemmälle 
tehoalueelle.

Seostamattomat, niukka- ja runsasseostei-
set teräkset sekä erittäin lujat hienoraete-
räkset.

pIEnEMpI sAUMAn rAILoKULMA – VÄHEMMÄn 
KErroKsIA

�n suuri säästöpotentiaali

�n Minimoitu hitsaussauman esivalmistelu

�n alhaisempi kerrosmäärä

�n vähemmän lisäainetta ja suojakaasun kulutusta

�n lyhyempi hitsausaika

�n kuumapalko ( hot pass ) juuritukena  

jauhekaarihitsaukselle

�n erityisen edullinen esim. erittäin paksuilla levyillä

�n erityisen syvä tunkeuma ja siten a-mitan tai sauman 

tilavuuden mahdollinen pienentäminen

�n korkeampi prosessivarmuus, yksinkertainen, varma 

käsittely

�n jopa vaihtelevilla polttimen asennoilla

VArMA JUUrEn LIITTyMInEn JA IHAnTEELLInEn 
sAUMAGEoMETrIA

 PATENTOITU



Kustannustehokasta hitsaamista.

rEUnAHAAVoJEn VÄHEnTyMInEn JA 
VÄLTTÄMInEn

�n erinomainen sauman laatu, esim. pienahitseillä

�n kovera sauma ja sen ansiosta lähestytään jo ihanteel-

lista saumageometriaa

�n erityisen edullinen esim. dynaamisesti kuormitetuilla 

rakenneosilla

�n laitetekniikan ja erittäin dynaamisen prosessisäätelyn 

ansiosta

�n erilaisilla raaka-aineilla ja suojakaasuilla

�n sileät sauman pinnat, jopa kevyesti pintamaalatuilla 

levyillä

�n lisä- ja jälkityön vähentäminen, esim. hiontatöiden 

säästäminen, siten erittäin korkea säästöpotentiaali

�n vähemmän materiaalin muodonmuutosta vähäisem-

män lämmöntuonnin ansiosta

�n alhaisempi välipalkolämpötila ja minimoitu kidera-

kenteen muutos

�n erityisen edullinen esim. hitsattaessa hienorakeisia 

rakenneteräksiä

�n pienet kulmamuutokset pienahitseissä

TALoUdELLInEn – LÄHEs roIsKEETonTA 
HITsAUsTA

�n Myös ahtaissa ja kapeissa raoissa

�n valokaari ei suuntaudu työkappaleen viisteisiin, edes 

jopa 40 mm:n pitkillä langanpituuksilla

�n nopea langanpituuksien muutosten säätö

�n erityisen edullinen esim. erittäin ahtaissa railoissa ja 

pienahitseillä

sUUnTAVAKAA, rAUHALLInEn VALoKAArI

pIEnET MUUTosVyÖHyKKEET LyHyEn, 
KEsKITETyn JA LÄMpÖMInIMoIdUn 
VALoKAArEn AnsIosTA
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Kontrolloitu, oikosuluton pulssivalokaari kaikkiin asentoihin, 
suosittu sekakaaren alueella.

KonTroLLoITU JA oIKosULUTon

�n ohjattu lämmöntuonti 1-tippa-pulssia-kohti-siirty-

män avulla

�n rauhallinen pisaran irtoaminen myös korkeita ni-

pitoisuuksia sisältävillä raaka-aineilla

�n vakaa valokaari laajalla alueella lyhyt- ja kuumakaaren 

välillä

�n erittäin roiskeeton prosessi ( vähemmän korroosion 

alkamiselle herkkiä kohtia )

�n vähentynyt huokosalttius

�n Matalat, sileät ja kolottomat hitsaussaumat

TALoUdELLInEn – VÄHEMMÄn JÄLKITyÖsTÖÄ

pulssi, manuaalinen, Crni, 2 mm

pulssi, manuaalinen, AlMg, 2 mm

pulssi



Crni:n, alumiinin ja  
kuparin hitsaaminen.

sUosITELLUT KÄyTTÖKoHTEET

�n hitsaaminen laajalla alueella lyhyt- ja kuumakaaren 

välillä

�n hitsaaminen eri asennoissa

�n runsasseosteisten terästen ( kuumahalkeilulle herkät 

täysausteniittiset teräkset ), ni-seosten hitsaaminen

�n alumiinin ja alumiiniseosten hitsaaminen

�n kuparin hitsaaminen
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Vaihtuva prosessi

EWM superpuls -toiminto mahdollistaa manuaalisen tai automaattisen vaihdon kah-
den eri prosessin välillä. seuraavat prosessiyhdistelmät ovat valittavissa:
 
�n coldarc + pulssi

�n pipesolution + pulssi

�n rootarc + pulssi

�n juuripalon varma muotoutuminen

�n Tehokas täyttö pulssilla

�n levitysliike ei ole enää tarpeen

�n Tasainen suomukuvio saumassa saa aikaan hyvän 

ulkonäön

Kokeneiden ammattilaisten käyttämää levityslii-
ketekniikkaa ei tarvita, mikä helpottaa vähemmän 
harjaantuneen hitsaajan työtä.

�n valvottu alentunut lämmöntuonti

�n vähentyneet roiskeet

�n sulan helppo muotoilu

EWM-hitsausprosessien yhdistely tarjoaa moni-
puolisia mahdollisuuksia.

prosEssIn VAIHTo HITsAUKsEn AIKAnA 
MAnUAALIsEsTI LIIpAIsInTA pAInAMALLA - 
sILLoITUsKoHTIEn VArMA pÄÄLLEHITsAUs

pulssilla

ErInoMAIsTA HITsAUsTA ALHAALTA yLÖspÄIn 
AsEnnossA ( pF AsEnTo ) VAIHTUVALLA 
prosEssILLA, sEUrAAVIEn prosEssIEn 
VÄLILLÄ:
coldArc®/pipeSolution®/rootArc®/pulssi

ErInoMAIsTA HITsAUsTA sEKAKAArEn 
ALUEELLA AUToMAATTIsEsTI VAIHTUVALLA 
prosEssILLA sEUrAAVIEn MEnETELMIEn 
VÄLILLÄ:
coldArc®/pipeSolution®/rootArc®/pulssi

 PATENTOITU

�n forcearc + pulssi

�n vakio lyhyt- / kuumakaari + pulssi

�n saman prosessin kaksi eri tehoa
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säästä sähkökustannuksissa 
tehokkaan EWM-tekniikan avulla.

Esimerkki: EWM forceArc-prosessi antaa n. 4 kW:n tehonsäästön tavanomaisiin 
hitsauslaitteisiin verrattuna samalla 13,0 m/min:n sulatusteholla (1,2 mm; G3si1).

100 TUnnIn HITsAUsAIKAnA sÄÄsTETÄÄn 400 KWH HITsAUspAIKKAA KoHTI!

Langansyöttönopeus, hitsausvirta
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9,0 m/min, n. 290 A 11,0 m/min, n. 340 A 13,0 m/min, n. 380 A

forceArc®-prosessi

Invertteri-pulssikaari

Askelsäätöinen / tyristori-kuu-
makaari

Langansyöttönopeus, hitsausvirta
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coldArc®-prosessi

Invertteri-pulssikaari

Askelsäätöinen / tyristori-
lyhytkaari

3,0 m/min, n. 95 A 4,0 m/min, n. 120 A 5,0 m/min, n. 145 A
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alpha Q phoenix Taurus synergic

MIG/MAG

coldArc ●

pipeSolution ●

rootArc ● ●

forceArc ● ● ●

Pulssi ● ●

superPuls ● ● ●

Vakio-lyhytkaari ● ● ●

Vakio-kuumakaari ● ● ●

Puikkohitsaus ● ● ●

TIG (Liftarc) ● ● ●

Talttaus ● ● ●

EWM:n laitteet ja menetelmät -
ihanteellinen ratkaisu jokaiseen käyttötarpeeseen.

hitsausjärjestelmillämme annamme asiakkaille työkalut, joiden avulla he voivat ratkaista yksilölliset 
hitsaustehtävänsä nopeammin, edullisemmin ja parhaimmalla laadulla.



EWM:n laitteet ja menetelmät -
ihanteellinen ratkaisu jokaiseen käyttötarpeeseen.

phoenix 301 335 351 404 451 551

Maks. hitsausvirta
40  C:ssa

300 A /
60% ED

330 A /
35% ED

350 A /
100% ED

400 A /
40% ED

450 A /
80% ED

550 A /
60% ED

Hitsausprosessit forceArc     rootArc     Pulssi     superPuls

Taurus synergic 301 335 351 404 451 551

Maks. hitsausvirta
40  C:ssa

300 A /
60% ED

330 A /
35% ED

350 A /
100% ED

400 A /
40% ED

450 A /
80% ED

550 A /
60% ED

Hitsausprosessit forceArc     rootArc     superPuls

alpha Q 330 351 551

Maks. hitsausvirta
40  C:ssa

330 A / 
40% ED

350 A / 
100% ED

550 A / 
60% ED

Hitsausprosessit coldArc     pipeSolution     forceArc     Pulssi     superPuls
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www.ewm-group.com/cn · info.cn@ewm-group.com
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EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Fichtenweg 1
4810 Gmunden · Itävalta · Tel: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20
www.ewm-group.com/at · info.at@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING UK Ltd.
Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morpeth · Northumberland · NE61 6JN · Iso-Britannia
Tel: +44 1670 505875 · Fax: -514305
www.ewm-group.com/uk · info.uk@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · Kiinan kansantasavalta
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-group.com/cn · info.cn@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING Sales s.r.o. / Prodejní a poradenské centrum 
Tyršova 2106 
256 01 Benešov u Prahy · Tšekin tasavalta
Tel: +420 317 729-517 · Fax: -712
www.ewm-group.com/cz · sales.cz@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING FZCO / Regional Office Middle East
LOB 21 G 16 · P.O. Box 262851 
Jebel Ali Free Zone · Dubai, UAE · Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Tel: +971 48870-322 · Fax: -323
www.ewm-group.com/me · info.me@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING AUTOMATION GmbH
Boxbachweg 4 
08606 Oelsnitz/V. · Saksa
Tel: +49 37421 20-300 · Fax: -318
www.ewm-group.com/automation · automation@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.
Tr. 9. kvetna 718 / 31 
407 53 Jiříkov · Tšekin tasavalta
Tel: +420 412 358-551 · Fax: -504
www.ewm-group.com/cz · info.cz@ewm-group.com

Tuotanto, myynti ja huolto

Myynti ja huolto Saksa

Myynti ja huolto kansainvälinen

Kotipaikka
EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
56271 Mündersbach · Saksa
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Teknologiakeskus
EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Forststr. 7-13 
56271 Mündersbach · Saksa
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

MYYNTI SUOMESSA:

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Lindenstraße 1a 
38723 Seesen-Rhüden · Tel: +49 5384 90798-0 · Fax: -20
www.ewm-group.com/handel · nl-seesen@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Sachsstraße 28 
50259 Pulheim · Tel: +49 2234 697-047 · Fax: -048
www.ewm-group.com/handel · nl-koeln@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
In der Florinskaul 14-16 
56218 Mülheim-Kärlich · Tel: +49 261 988898-0 · Fax: -20
www.ewm-group.com/handel · nl-muelheim@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tel: +49 271 3878103-0 · Fax: -9
www.ewm-group.com/handel · nl-siegen@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Vertriebs- und Technologiezentrum
Draisstraße 2a
69469 Weinheim · Tel: +49 6201 84557-0  · Fax: -20
www.ewm-group.com/handel · nl-weinheim@ewm-group.com

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Rittergasse 1
89143 Blaubeuren · Tel: +49 7344 9191-75 · Fax: -77
www.ewm-group.com/handel · nl-ulm@ewm-group.com 

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Heinkelstraße 8  
89231 Neu-Ulm · Tel: +49 731 7047939-0 · Fax: -15
www.ewm-group.com/handel · nl-ulm@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING AUTOMATION GmbH
Steinfeldstrasse 15 
90425 Nürnberg · Tel: +49 911 3841-727 · Fax: -728
www.ewm-group.com/automation
automation-nl-nuernberg@ewm-group.com

Omistaja
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ProWeld Finland OyPuh. 040 2144 133proweld@proweld.fiwww.proweld.fi
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