
 

PUKStar – 

Yeni tungusten elekytot 
the new tungsten electrode 



Elektrot ucunun şekli ve uzunluğunda erime kaybında önemli bir fark vardır. 

There is a significant difference of the melting loss in shape and length of the electrode tip. 

 

Özel yeniliğimiz: 

yeni tungsten elektrot PUKStar - en 
zor gereksinimler için geliştirildi 

Our special innovation: 

the new tungsten electrode PUKStar – 

developed for hardest requirements 

Özellikle uzun süreli kullanım için PUKStar'ın daha uzun hizmet 

ömrünü deneyimleyeceksiniz. Elektrotlar yeni bir tungsten alaşımı ile 

optimize edildi, bu sayede standart elektrotlarımıza kıyasla elektrodu 

değiştirmeye gerek kalmadan daha uzun süre kaynak yapmanızı sağlar. 

Especially for a long-term use you will experience an extended service 

life of the PUKStar. An optimized shape of the electrode tip in 

combination with a new composition of the tungsten alloy allow 

to weld a longer time without the need to change the electrode 

compared to our proved and tested standard electrodes. 

 
Yeni PUKStar elektrotları üç 
farklı çapta mevcuttur: 
 
 
The new PUKStar electrodes 
are available in three 
different diameters: 

 

PUKStar Ø 0,6 mm x 25 mm 

 
Ürün kodu. / order no. 100 415 
10’lu paket / pack of 10 

PUKStar Ø 0,8 mm x 25 mm 

 
Ürün kodu. / order no. 100 416 

10’lu paket / pack of 10 

PUKStar Ø 1,0 mm x 25 mm 

 
Ürün kodu. / order no. 100 414 
10’lu paket / pack of 10 

 
 

PUKStar Ø 0,6 mm – kullanılmamış / unused PUKStar Ø 0,6 mm 700 atış sonrası / after 700 spots 

 

WLA Ø 0,6 mm – kullanılmamış / unused WLA Ø 0,6 mm 700 atış sonrası / after 700 spots 
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