
Micro-Weld yüksek performanslı alın kaynak makineleri
1928 yılından bu yana ihtiyaca özel alın kaynağı çözümleri
Micro Products firması 1928 yılından bu yana Micro-Weld markası ile elektrikli sıcak alın kaynağı makinelerinin önde gelen 
imalatçılarından biridir. İmalat tesisi Peoria, Illinois, ABD’de, pazarlama ofisi ise Şikago yakınlarındaki Batavia, Illinois’de bu-
lunmaktadır.  Micro-Weld kaynak makineleri ile dünya genelindeki  müşterilerine filmaşin, tel ve kablo kaynağı işlemlerinde 
en etkili şekilde hizmet sunmaktadır. Bu  ürünler Türkiye de dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkede sektörün önde gelen 
firmaları tarafından kullanılmaktadır. Micro-Weld kaynak makinelerinin benzersiz ve sağlam tasarımı sayesinde, kullanım 
kolaylığının yanı sıra, uzun yıllar boyunca aynı kalitede, sağlam ve hassas kaynaklar yapılmasına olanak sağlar.

Farklı uygulamalar için geniş ürün yelpazesi
Micro-Weld; 50’den fazla model seçeneği, müşteriye özel tasarımları ve aksesuar çeşitliliği ile dünyanın önde gelen tel ve 
kablo imalatçısı şirketlerinin ve diğer birçok sanayi kolunun tercih ettiği bir marka olmuştur.
•Her türlü çap aralığında; çelik, bakır, aluminyum, pirinç ve daha farklı alaşım teller için alın kaynak makineleri  •Kalın çaplı 
kabloların alın kaynağının seramik yüksük kullanılmadan yapılabilmesi için AD serisi kaynak makineleri, solid (mono) tel ve 
filmaşin kaynağı için de kullanılabilmektedir (bakır, alüminyum ve bunların alaşımları). •Bükülü iletkenler için GP/HP serisi 
seramik yüksük kullanılan, çapak bırakmayan alın kaynak makineleri.  •Süper ince teller için alın kaynak makineleri

Diğer modellerimiz  •Yassı şerit, halka, çelik kord teli kaynak makineleri  •Gümüş kaynağı pürmüzü, çelik halat ve kablolar 
için elektrikli kesme üniteleri 

Dünya kalite standartlarını sağlamak üzere tasarım ve imalat
Micro-Weld alın kaynak makineleri, müşterilerin ihtiyaçlarını anlayan profesyoneller tarafından tasarlanarak üretilmektedir. 
•Üretimin her aşamasında deneyimli teknik profesyoneller •Döküm parçalar için kendi bünyemizde yer alan dökümhane 
•İleri teknoloji imalat ekipmanları  •Micro-Weld tarafından imal edilen benzersiz tasarımlı, uzun ömürlü transformatörler

Micro-Weld’in, Müşterilerine Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Özel Hizmetleri
•Kaynak numunesi değerlendirmesi  •Müşterinin kaynak işlemleri için optimizasyon 
•Gerektiğinde yerinde servis ve eğitim  

Orjinal Micro-Weld Yedek Parça & Servisi
•Müşterinin yedek parça ihtiyacı, konusunda uzman satış personeli tarafından ele alınır
•Müşteri taleplerine hızlı cevap verilir
•Müşteri ihtiyaçlarına göre stoklama programı

Micro-Weld High Performance Butt Welders
Value-Added Butt Welding Solutions Since1928
Micro Products Company has been a leading manufacturer of heavy-duty Micro-Weld electric resistance butt and fl ash 
welders since 1928. The plant is located in Peoria, Illinois, USA. Marketing offi  ce is in Batavia, Illinois, near Chicago. Mi-
cro-Weld welders are helping customers process wire, rod and cable in the most effi  cient manner worldwide. They are 
now used in over 30 countries, including Turkey, by leading companies. The unique and robust design of Micro-Weld 
welders allows for simplicity of operation, repeatability and reliability for years to come and off er accurate strong welds 
on a consistent basis.

Wide Range of Models for Various Applications
With over 50 models to choose from, custom design capabilities, and a wide variety of accessories, Micro-Weld has 
become the preferred choice for leading wire and cable manufacturing companies and many other industries all over 
the world.  •Butt Welders for Steel, Copper, Aluminum, Brass, Alloys for a wide range of sizes. •AD Series Welders for 
sleeveless welding of very large diameter cable. They also weld solid wire and rod (copper and aluminum, alloys). •GP/
HP Series Ceramic Fusion Butt Welders for Stranded Conductors.  Disposable ceramic sleeves used for burr-free weld-
ing (without fl ash points-clean weld).  •Fine Wire Butt Welders for very thin wire.

Other Welders Available •Flat Strip Welders •Ring Welders •Steel Tire Cord Welders •Silver Solder Brazier •Electro-Cut 
Units for Cutting and Fusing Steel Cable & Rope

Designed and Manufactured to Meet World Class Quality Standards
Micro-Weld butt welders are designed and built by professionals who understand the welding needs of customers. 
• Experienced technical professionals manage every phase of production
• In-house foundry to produce castings 
• State-of-the-art manufacturing equipment in  factory
• Micro-Weld builds its own uniquely designed heavy-duty transformers
 
Micro-Weld Special Services Give Customers a Competitive Edge
• Sample weld evaluation
• Optimize customer’s welding processes    
• On-site service and training if needed 

Genuine Micro-Weld Parts & Service
• Knowledgeable sales staff  to address customer’s parts needs 
• Rapid response
• Customized stocking program

Micro Products
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www.micro-weld.com
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