
Jiří Rulík – autogenní a svařovací technika
Čáslavská 1252
Chrudim-Markovice
Tel:  469 688 783
Fax: 469 688 785
obchod@rulik.cz

Po-Pá  7:00 - 15:30
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Tlakové lahve s argonem a směsnými plyny Ar+CO2

Lahev Argon 20 litrů/200bar
- životnost 40 let
- tlaková zkouška 10 let
- uzavírací ventil se zajištěním zbytkového přetlaku
- cena bez náplně

4.235,- Kč
3.500,00 bez DPH

Náplně Argon / Ar+CO2
ARGON TIG-MIG 20 litrů/200bar/4,3m3

plyn argon v čistotě 4.8, vhodný pro svařování všech 
materiálů metodou TIG a hliníku v metodě MIG/MAG

MAG-OCEL 20 litrů/200bar/4,9m3

směs 82% Ar+18% CO2 vhodná pro svařování 
nízkolegovaných ocelí metodou MIG/MAG

MAG-NEREZ 20 litrů/200bar/4,5m3

směs 98% Ar+2% CO2 vhodná pro svařování 
nerezových ocelí metodou MIG/MAG

1.500,- Kč
1.239,67 bez DPH

1.600,- Kč
1.322,31 bez DPH

1.700,- Kč
1.404,96 bez DPH

Lahev Argon 8 litrů
- životnost lahve 40 let
- tlaková zkouška 10 let
- cena je uvedena bez náplně 150/200bar

Náplň Argon
TIG-MIG 8 litrů/150bar/1,3m3

plyn argon, vhodný pro svařování všech 
materiálů metodou TIG a hliníku v metodě MIG/MAG

TIG-MIG 8 litrů/200bar/1,7m3

plyn argon, vhodný pro svařování všech 
materiálů metodou TIG a hliníku v metodě MIG/MAG

2.500,- Kč
2.066,12 bez DPH

605,- Kč
500,00 bez DPH

Příslušenství a služby
- lahvové uzavírací ventily
- lahvové redukční ventily
- těsnění
- přepouštěcí šneky
- spořiče plynu, kontrolní průtokoměry
- generální opravy redukčních ventilů
  výměnným způsobem
- zapůjčení lahví po dohodě
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700,- Kč
578,51 bez DPH



2.692,- Kč
2.225,00 bez DPH

Tlakové lahve se zkapalněným plynem CO2

Lahev CO2 5kg
- životnost lahve 40 let
- tlaková zkouška 10 let

Lahev CO2 10kg
- životnost lahve 40 let
- tlaková zkouška 10 let

Lahev CO2 15kg
- životnost lahve 40 let
- tlaková zkouška 10 let

Lahev CO2 30kg
- repasovaná lahev
- včetně tlakové zkoušky

Náplně CO2
Náplň 5kg    242,- Kč (200,- Kč bez DPH)
Náplň 10kg    454,- Kč (375,- Kč bez DPH)
Náplň 15kg    635,- Kč (525,- Kč bez DPH)
Náplň 30kg 1.089,- Kč (900,- Kč bez DPH)

3.594,- Kč
2.970,00 bez DPH

4.235,- Kč
3.500,00 bez DPH

3.630,- Kč
3.000,00 bez DPH CE
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Příslušenství a služby
- lahvové uzavírací ventily
- lahvové redukční ventily
- předehřívače plynů
- kontrolní průtokoměry
- těsnění
- přepouštěcí šneky
- generální opravy redukčních ventilů
  výměnným způsobem
- zapůjčení lahví po dohodě

SPOŘIČ PLYNŮ GS 35SPOŘIČ PLYNŮ GS 35
Výhody dodávaného řešení
• Garantovaná úspora plynů v rozmezí 10 – 50%   oproti řešení bez použití spořiče technických plynů
• Úsporu lze docílit vždy – ať se jedná o manuální svařování   nebo robotické svařování
• Čím kratší svar, tím vyšší je úspora plynů, vždy je to však minimálně 10% oproti řešení bez spořiče 
• Možnost nastavení pevného průtoku plynu bez nutnosti kontroly výstupního průtoku nastaveného         
  na redukčním ventilu = garance optimálního dávkování plynů a  zajištění vysoké kvality svarů
• Mechanické řešení, vysoká odolnost zařízení
• Garance rychlé návratnosti investice
• Zajištění měření spotřeby plynů a zpracování kalkulace úspor a návratnosti
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