
ELGACORE 
EDGE

Metallpulverfylld rörtråd som sparar tid och pengar

BEYOND
STANDARDS



ELGACORE EDGE

SVETSFOGAR UTAN 
SLAGG MINIMERAR 
EFTERBEARBETNING
Elgacore Edge är en metalpulverfylld rörtråd, utvecklad för högkvalitativ svetsning 
av kolstål. Den patenterade tillverkningstekniken ger minimalt med kiselöar vilket 
reducerar behovet av efterbearbetning. 

Elgacore Edge är idealisk för svetsning inom 
tillverkningsindustrin, såväl för tyngre och 
lättare stålkonstruktioner och lämpar sig väl 
för automatiserad svetsning.

Framträdande egenskaper 
Elgacore Edge:

•  Patenterad tillverkningsteknik ger minimalt 
med kiselöar

•  Stabil ljusbåge och utmärkta 
tändningsegenskaper

•  Utmärkt vätningsförmåga som ger 
optimala fattningskanter

•  Bred parameterbox reducerar antalet 
tråddiameterar

Hjälper svetsaren att producera 
högkvalitativa svetsar

Elgacore Edge erbjuder höga insvetstal, vilket 
möjliggör produktivitetsökningar upp till 30%. 
Utmärkta vätningsgenskaper, tillsammans med 
en jämn, stabil ljusbåge skapar Elgacore Edge 
förutsättningar för en perfekt svetsfog varje 
gång. För att minska risken för sprickbildning 

ger Elgacore Edge svetsfogar med låg vätehalt. 
Det innebär också reducerat behov av efterbe-
arbetning.

Elgacore Edge kan ge ännu högre utbyte när 
den används med en strömkälla med pulsfunk-
tion.

Patenterad tillverkningsteknik ger minimalt med kiselöar.



Elgacore Edge together with Miller Continuum 
is a perfect match.

Ökad produktivitet

Elgacore Edge ökar kvalitet och produktivi-
tet, vilket sparar både tid och pengar. Dess 
unika egenskaper ger låg vätehalt, svetsfo-
gar utan slagg och minimerar behovet av ef-
terbearbetning. Elgacore Edge är en rörtråd 
som hjälper svetsaren att utföra högkvalita-
tiva svetsar.

Prova den själv redan idag!

Typisk 
fogprofil 
för MAG

Elgacore Edge fogprofil

liten svetsråge

bra fattningskant

stor svetsråge

dålig fattningskant

ELGACORE EDGE
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WELCOME TO THE ELGA 
WORLD OF WELDING
Our mission is to provide global and local industries with 
maximum uptime and excellent weld quality no matter how 
exacting or demanding the circumstances. We seek new 
methods, take on any challenge and leave no stone un-
turned until we find the perfect solution. That’s why welding 
professionals around the world trust us to tackle any  
application, wherever welding takes them.

Our goal is to keep on working hard to earn that trust,  
today and tomorrow, as a major supplier and part of 
global ITW Welding.

www.elga.se


