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MB EVO PRO.
Standarden 
omdefinierad … 



MIG/MAG svetspistol MB EVO PRO.
Det ultimata slangpaketet för användarkomfort …

MB EVO PRO-serien representerar ett helt nytt  
koncept i svetspistoldesign, -form och -funktion. Efter 
omfattande forskning erbjuds en större känsla av 
kontroll och en känsla av att vara ett med svetspistolen. 
Position och design av brytare samt kulledskonstruk-
tionen garanterar optimal balans och komfort i alla 
svetspositioner.

Bekvämare  
svetsning i varje 
position …

Vid MIG/MAG svetsning utsätts svetspistolerna för 
tuffa arbetsförhållanden. Trots dess lätta vikt och  
sofistikerade design, sätter den nya MB EVO PRO- 
serien nya riktlinjer för styrka och hållbarhet. Tack 
vare ny design, blir det en bättre infästning och mer 
utrymme i handtaget för att underlätta vid underhåll.

Svetspistolen som passar som  
handen i handsken.
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”Precis vad jag 
     behöver!”

K. Weinberger, produktionssvetsare  
i ett stort industriföretag

3



3

2

5

1

6

a

b c

4

a b c

MIG/MAG svetspistolen MB EVO PRO.
Den bästa känslan helt enkelt … 

De luftkylda MB EVO PRO svetspistolerna har den 
lätta ”BIKOX® LW” kabeln, för lättare hantering som 
även är vetenskapligt bevisad att reducera svetsa-
rens belastning, i alla svetspositioner. Förbättrad han-
tering och mindre belastning har visat sig ha en 
mätbar effekt på svetsfogens kvalitet. 

1    Samma välbeprövade ”MB”slitdelar som tidigare. 

2    Genuint två-komponentshandtag – robust och 
ergonomiskt.

3    Optimal brytarplacering och avsmalnande 
handtag – för ett precist och pålitligt handha-
vande.

Den perfekta kombi-
nationen av ergonomi 
och prestanda …

4    Unik intern geometri för luftkylda svetspistoler – 
möjliggör ett svalare grepp med maximal mekanisk 
styrka.

5    Lågvikts BIKOX® (LW) – ger en viktreduktion 
på 34 %.

6    Robust, optimerad centralanslutning.

Marknadsledande prestanda …
Tack vare viktreducering på 34 % (vid 4 m kabel) 
sätter ABICOR BINZEL nytt riktmärke för prestanda/
viktförhållandet och den övergripande vikthan-
teringen.

”MB” svanhals i detalj. Optimerad inre geometri. Sofistikerad kulledskonstruktion.

MB EVO PRO luftkyld
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MB EVO PRO pistolerna garanterar ett bättre resultat … 

Vid en vetenskaplig studie utförd av avdelningen för idrottsmedicin vid Justus-
Liebig-University (Giessen) undersöktes en svetsares muskelpåfrestning vid 
användning av den nya luftkylda MB EVO PRO och jämförde med den redan 
befintliga ergonomiska MB GRIP 36, båda pistolerna testades i svetspositionerna 
PE och PA.

Vetenskaplig data visar på betydande lättnad i musklerna, speciellt nack-
musklerna. En mer avslappnad svetsning och en bättre känsla efter jobbet.

I studien utförd under verkliga arbetsförhållande, mättes kvaliteten av svetshastig-
heten, pistolvinkeln, båglängden och bågstabilitet etc. Dessa värden simulerades 
sedan i en svetssimulator. Alla uppmätta värden påverkade svetssömskvaliteten. 
Den vetenskapliga slutsatsen visar att reducerad muskelpåfrestning förbättrar 
svetskvaliteten.

Reducerad muskelpåfrestning med upp 
till 35 % …

Vid subjektiv mätning av svetsarens ansträngningar och användning av BORG-
skalan, så visade det på en 25 % förbättring när man jämför den nya lättare 
MB EVO PRO 36 med den befintliga MB GRIP 36, vid samma användning.

* MVC står för Maximum Voluntary Contraction 
(Maximal frivillig sammandragning). Det är 
ett mått på hur väl muskeln kan dra ihop sig 

isometriskt.

 ■ Hastighet +4 %
 ■ Pistolvinkel +14 %
 ■ Båglängdsstabilitet

 +17 %
 ■ Sömmens rakhet

 +3 %

Muske-
lansträngning 
Nackmuskel 
M. trapezius

MB EVO PRO 36 i svetsposition PA (horisontal 
svetsning av stum och kälfog).

MB EVO PRO 36 i svetsposition PE (underuppsvets).
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MIG/MAG svetspistolen MB EVO PRO.

Fördelarna med de vätskekylda MB EVO PRO pisto-
lerna förstärks ytterligare genom kombinationen av 
den förbättrade kylningen och utvalda materialen i 
svanhalsen, vilket förlänger livslängden på slitdelarna, 
samt ökar intermittensen.

1    Högkvalitativa ”MB” slitdelar i kombination med 
optimerad kylning – för maximal livslängd.

2    Genuint två-komponents handtag – robust och 
ergonomiskt.

3    Optimal brytarplacering och avsmalnande 
handtag – för ett precist och pålitligt handha-
vande.

4    Förenklad konstruktion underlättar reparationer 
genom mer utrymme för underhåll.

5    Högpresterande slangar med speciellt skydds-
hölje – förbättrar flexibiliteten och komforten.

6    Robust optimerad centraladapter med skyddade 
slanggenomföringar.

Det är detaljerna 
som gör skillnaden …

”MB” svanhals i detalj. Optimerad inre geometri. Sofistikerad kulledskonstruktion. Robust, optimerad centraladapter.

MB EVO PRO vätskekyld

Helt enkelt bättre svetsning …
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ABICOR BINZEL Konkurrenter

Kylsystemet hos de vätskekylda MB EVO PRO pistolerna är optimerat genom en 
sofistikerad konstruktionsförbättring i kombination med nya material. Slitdelarnas 
temperaturer har reducerats med mer än 100°C jämfört med konkurrenternas 
svetspistoler. Detta innebär en stabilare ljusbåge, vilket betyder längre livslängd 
på slitdelar och slangpaket.

Temperaturmätning

Förbrukning av kontaktrör per trådrulle …

Effekten av den förbättrade kylningen av svanhals 
och slitdelar blev uppenbar vid användning i industriell 
miljö. Över en tremånadersperiod av industriell testning 
i fyra olika produktions avdelningar hos en storför-
brukare, mättes konsumtionen av kontaktrör per trådrulle 
under verkliga förhållande. 

Slutsats: Kontaktrörsförbrukningen halverades.

Framände: Konkurrenters typ 501 D Framände: MB EVO PRO 501 D

Parametrar
I = 350 A
U = 32 V
DC = 100 %
Gas = Mix 82/18
T = 3 x 10 Min. 

 Konkurrenter  MB EVO PRO 501 D 

Kontaktrör Gashylsa 
fram

Gashylsans 
ände

Svanhals 
fram

Svanhalsens 
ände
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Alexander Binzel AB 
Ringugnsgatan 4 · S-21616 Limhamn
 0046- 40 6 991 750
 0046- 40 6 991 770
 order@binzel.se

www.binzel-abicor.com

MIG/MAG svetspistol MB EVO PRO. 
Teknisk data (EN 60 974-7)

Alla logotyper och varumärken namngivna och illustrerade är registrerade logotyper 
och/ eller varumärken som tillhör respektive ägare. 

MB EVO PRO 240 D MB EVO PRO 401 D MB EVO PRO 401 MB EVO PRO 501 D MB EVO PRO 501

Kylning
Luftkyld – – – – –
Vätskekyld     

Klassificering (Intermittens)
CO2 (A) 325 450 475 550 575
Blandgas M21 (A) 300 400 425 500 525

Intermittens (%) 100 100 100 100 100

Trådtjocklek (mm) 0.8–1.2 0.8–1.2 0.8–1.2 1.0–1.6 1.0–1.6

MB EVO PRO 15 MB EVO PRO 24 MB EVO PRO 25 MB EVO PRO 26 MB EVO PRO 36

Kylning
Luftkyld     
Vätskekyld – – – – –

Klassificering (Intermittens)
CO2 (A) 180 250 230 270 320
Blandgas M21 (A) 150 220 200 240 290

Intermittens (%) 60 60 60 60 60

Trådtjocklek (mm) 0.6–1.0 0.8–1.2 0.8–1.2 0.8–1.2 0.8–1.2


