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xFUME® -
füstgázelszívás

A hegesztéskor képződő füstgáz egészségkárosító. 
Veszélyes gázok mellett apró részecskéket tartal-
maznak, amelyek a tüdőn keresztül vérbe juthatnak, 
és így különböző betegségeket okozhatnak. Épp 
ezért a munkaadók feladata a hegesztők egészségé-
nek a megvédése. Ezáltal megakadályozhatók 
különféle súlyos betegségek, mint például a tüdőrák. 

Az ABICOR BINZEL xFUME® füstgázelszívó 
technológiája megoldást nyújt a füstgázok, valamint 
a benne lévő részecskék sikeres eltávolítására. Így 
megakadályozza az egészségkárosító gázok és 
részecskék belélegzését. 

Hatékony alacsony és magas vákuum 
technológia
Az xFUME® készülékek alacsony és magas vákuum 
technológiával működnek. Modelltől függően a 
hegesztés folyamán keletkező gázokat és részecs-
kéket, akár 16000 PA vákuummal közvetlenül a 
keletkezés helyén szívja el és egy speciális filter 
segítségével sikeresen szűri ki a készülék.

Kompakt és robusztos szállítható készülék
A kompakt xFUME® készülékek az iparban is 
alkalmazhatók. Könnyű szállításuknak köszönhetően 
bárhol használhatók, ahol szükség lenne a füstgá-
zok kiszívására. Emellett sokkal hatékonyabbak 
lehetnek a fixen telepített vagy központi elszívórend-
szereknél.

xFUME® – nagyteljesítményű füstgázelszívás 
technológia a megbízható egészségvédelemért
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A kézi és robotos hegesztés füstgázelszívó megoldásai!
Erős és megbízható! 

xFUME® FLEXxFUME® ADVANCED

A robusztus és hosszú élettartamú xFUME® készü-
lékek ideálisak az ipari alkalmazáshoz. Rendelkezés-
re állnak megoldások különböző hegesztési 
eljáráshoz, különféle munkakörnyezetekhez és 
felhasználási intenzitáshoz.

nagyteljesítményű füstgázelszívás egy ill. kettő kézi 
hegesztő munkahelyen

kompakt és rugalmasan alkalmazható elszívó 
készülék változó, egyedi munkahelyhez

Tökéletesek az ipari 
alkalmazáshoz

xFUME® ADVANCED: 

xFUME® FLEX:
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xFUME® FLEX – kompakt és rugalmasan alkalmazható 
elszívó készülék változó, egyedi munkahelyhez  

Előnyök 

Az xFUME® FLEX mobil füstgázszívó készülék sokoldalúan használható és mindig tökéletes választás, amikor 
változó egyedi munkahelyen hatékony és rugalmasan felhasználható füstgázelszívóra van szükség.

 ■ Szabadon mozgatható elszívó tölcsér 2, 3 vagy 4 m elszívó-
karral, amely egyszerűen és pontosan beállítható

 ■ Egyszerű használat könnyen cserélhető, egyszer használa-
tos szűrővel 

 ■ Kompakt és könnyű dizájnnak köszönhetően problémamen-
tesen szállítható 

 ■ Integrált LED világítás optimális munkafeltételeket biztosít 
akár nehezen hozzáférhető helyeken is

 ■ Tartós valamint könnyen ápolható motor szénkefék nélkül 

 ■ Egyszerű „plug & play” beállítás és használat
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Áttekintés

xFUME® FLEX szinte 
minden munkahelyen 
használható, ahol kézi 
hegesztést, vágást vagy 
köszörülést hajtanak 
végre. A készülék szűk és 
nehezen elérhető 
helyeken akár rossz 
fényviszonyok között is 
használható, e mellet 
mindenhol, ahol az 
ABICOR BINZEL standard 
hegesztőpisztolyra (füst-
gázelszívás nélkül) lenne 
szükség.

xFUME® FLEX

Maximális
alkalmaz- kodó 
képesség minden 
olyan helyze-
thez, ahol füstgá-
zelszívásra 
szükség van. 

Elszívótölcsér integrált LED
világítással és védőráccsal

Robusztus fémház

Kazettás szűrő – egyszerűen kicserélhető
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xFUME® ADVANCED – nagyteljesítményű füstgázel-
szívás akár két kézi hegesztőmunkahelyről

Előnyök

Az xFUME® ADVANCED az ABICOR BINZEL füstgázelszívó hegesztőpisztolyokkal kombinálva a hegesztés 
folyamat közben keletkező füstgázokat közvetlenül a keletkezés helyén képes eltávolítani. 

 ■ A több mint 16000 PA magas vákuum technológiának 
köszönhetően különösen erőteljes füstgáz elszívás 

 ■ Két csatlakozás a füstgáz elszívócsövek számára

 ■ Hatékony, kényelmes munka akár két munkahelyen 
egyszerre

 ■ A szűrő automatikus tisztítása sűrített levegő impulzussal

 ■ A modern szűrőnek köszönhetően a részecskék 99,5 %-át 
- amelyek nagyobbak, mint 0,1 mikron - képes kiszűrni

 ■ Beépített Start/Stop automatika csökkenti az üzemeltetési 
költségeket és a készülék elhasználódását

 ■ kompakt dizájn kerekekkel a mobil használatért és 
egyszerű szállításért
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A részletek

Az ABICOR BINZEL RAB GRIP HE 2 hegesztőpisztollyal együtt a készülék még 
hatékonyabban tud működni. Az optimális összehangolásnak köszönhetően az 
elszívó tölcséren keresztül tudja elszívni a keletkező füstgázokat. Emellett pedig 
zavartalan rálátást biztosít a hegesztőívre. A RAB GRIP füstgázelszívó 
hegesztőpisztoly minden MIG/MAG munkahelyen alkalmazható. 

xFUME® ADVANCED

Ideális a RAB 
GRIP HE 2 füst-
gázelszívó 
hegesztő-
pisztolyhoz

Vezérlőpult 

Füstgázelszívó csövek 
csatlakozásai

• Sűrített levegő csatlakozás
a teljesen automatizált 

szűrőtisztításhoz

A porrészecskék 
gyűjtésére szolgáló fiók

Vezérlőpanel 2 x 0,8 kW motorral



xFUME® FLEX xFUME® ADVANCED

Max. Légnyomás: Kb. 1.200 m3/h Kb. 340 m3/h

Csatlakozások: Elszívókar 2

A csatlakozás átmérője: – 60 mm

Max. vákuum: – Kb. 16000 PA

Zaj: ≤ 72 dB (A) ≤ 68 dB (A)

Feszültség: 115 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz

–

115 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz

–

Motor teljesítmény: 1,1 kW 2 x 0,8 kW

Szűrő hatékonysága: ≥ 99,95 % ≥ 99,95 %

Tisztítás: nem automatikus

Automatikus ki és bekapcsolás: nem igen

Szabályozható légtömeg: nem igen

Súly: 120,0 – 129,0 kg 40,0 kg

Méretek: 700 x 700 x 1.095 mm 370 x 370 x 940 mm

Név Feszültség verzió A szívókar
hossza

Cikkszám  Ár, ÁFA 
nélkül

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Alacsony vákuum Szívókar L = 2 m 601.0096.1 1.470,00 €

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Alacsony vákuum Szívókar L = 3 m 601.0097.1  1.515,00 €

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Alacsony vákuum Szívókar L = 4 m 601.0098.1 1.565,00 €

xFUME®

ADVANCED
230 V 50/60 Hz Magas vákuum  2 elszívó csatlakozás 601.0099.1 2.045,00 €
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TULAJDONSÁGOK

Az xFUME® gáz-
szívó készülékek

Az xFUME® 
készülékek 
műszaki adatai
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Ideális megoldás! xFUME® ADVANCED  és  a RAB GRIP 
HE 2 szívó hegesztőpisztolyok 

Az ABICOR BINZEL által gyártott RAB GRIP HE 2 új 
füstgázelszívó hegesztőpisztolyok ideálisan kiegészí-
tik az xFUME® ADVANCED készüléket. Együtt egy 
harmonizált rendszert hoznak létre és új standard-
okat állítanak fel a füstgázelszívó szférában.

Az új RAB GRIP HE 2 hegesztőpisztolyok a füst-
gázokat a keletkezésük helyén távolítja el, azaz a 
füstgázelszívó tölcséren keresztül szívja el azokat. 
Hogy a hegesztő rálátása a varratra ne legyen 
akadályozva, az elszívó tölcsér a hegesztőpisztoly 
típusától függően 37,5 mm ill. 45 mm távolságban 
helyezkedik el a gázterelő mögött.

Az új elszívó tölcsérek geometriájuknak, az 
elszívócsövek összeállításának, valamint optimalizált  

Az RAB GRIP HE 2 
füstgáz-elszívó 
hegesztő-
pisztolyok

kapcsolatoknak köszönhetően a RAB GRIP HE 2 
hegesztőpisztoly a keletkező füstgázokat akár nehéz 
munkakörnyezetekben is el tudja eltávolítani. Az 
elszívás hatékonysága például a fejfeletti hegesztés 
folyamán 95 %, ezért az elszívó hegesztőpisztolyok 
legmagasabb osztályába sorolhatjuk őket.

Az xFUME® ADVANCED és a RAB GRIP HE 2 
füstgázelszívó hegesztőpisztoly a sikeres egészség-
védelmet valamint a kényelmes munkakörnyezetet 
kombinálja. Épp ezért kiváló választás az ipari 
használatra.
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Átgondolt technika!
Optimális működés.

Összehasonlítva 
a hegesztési 
folyamatot 
hagyományos 
pisztollyal és 
RAB GRIP HE 2 
füstgázelszívó 
pisztollyal 
hegesztve… 

Szabadon álló standard MB gázterelők
a hozzáférés, mint egy standard pisztolynál 

Új elszívó düzni geometria
nagyobb áramlási
keresztmetszetek

MB GRIP 36 (320 A) RAB GRIP 36 HE 2 (320 A)

Toló retesszel szabá-
lyozható optimális 

levegő áramlás 

Optimális hozzáférés a
választható 45°-os vagy 60°-os
nyakhajlításnak köszönhetően
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RAB GRIP 24 HE 2Típus RAB GRIP 36 HE 2 RAB GRIP 501 D HE 2

xFUME ADVANCED® készülékekkel
kompatibilis pisztoly típusok

Hűtés
Gázhűtés P P –
Folyadékhűtés – – P

Terhelhetőség
CO2 (A) 250 300 500
Kevert gáz M21 (A) 220 270 450

Bekapcsolási idő (%) 60 60 100

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

Megnevezés Pisztolynyak Hossz Cikkszám
RAB GRIP 24 HE 2 45° 3.00 m 612.0118.1
RAB GRIP 24 HE 2 45° 4.00 m 612.0119.1
RAB GRIP 24 HE 2 45° 5.00 m 612.0120.1
RAB GRIP 24 HE 2 60° 3.00 m 612.0121.1
RAB GRIP 24 HE 2 60° 4.00 m 612.0122.1
RAB GRIP 24 HE 2 60° 5.00 m 612.0123.1
RAB GRIP 36 HE 2 45° 3.00 m 614.0219.1
RAB GRIP 36 HE 2 45° 4.00 m 614.0220.1
RAB GRIP 36 HE 2 45° 5.00 m 614.0221.1
RAB GRIP 36 HE 2 60° 3.00 m 614.0222.1
RAB GRIP 36 HE 2 60° 4.00 m 614.0223.1
RAB GRIP 36 HE 2 60° 5.00 m 614.0224.1
RAB GRIP 501 D HE 2 45° 3.00 m 634.0188.1
RAB GRIP 501 D HE 2 45° 4.00 m 634.0189.1
RAB GRIP 501 D HE 2 45° 5.00 m 634.0190.1
RAB GRIP 501 D HE 2 60° 3.00 m 634.0191.1
RAB GRIP 501 D HE 2 60° 4.00 m 634.0192.1
RAB GRIP 501 D HE 2 60° 5.00 m 634.0193.1

Technicai adatok EN 60 974-7

Áttekintés



Kis változtatás, nagy hatás

E-Book »Hegesz-
tési füstelszívás 
– kihívások és 
lehetőségek«

Szkennelje a QR-kódot és 

töltse le ingyen E-Book – ot

Egy vagy több hegesztési füst elszívó rendszer 
alkalmazására sem a hegesztési eljárás sem a 
hegesztőgép választása nincs befolyással. Egészsé-
ges környezeti levegőt hegesztésnél már egy 
hegesztési füstgáz elszívó rendszerrel el lehet érni, 
akár központi akár mobil rendszer legyen az.

Ennek nem kell központi elszívó-, és szűrő rendszer-
nek lennie, amely óránkeént többször is kicseréli a 
csarnok levegőjét. A mobil elszívó készülékek nem 
csak költség szmpontból kedvezőbbek, hanem 
rugalmasan alkalmazhatóak és a legjobban 
alkalmazhatóak helyi elszíváshoz. A mobil készü-
lékek biztosítják, hogy az egészségkárosító füstgá-
zok direkt a keletkezés helyén legyen felszívatva és 
elvezetve. 

Használja ki a lehetőséget egy gyakorlati próbára a 
saját üzemében. Beszéljen a beszállítójával a 
hegesztési füstgáz elszívás lehetőségeiről.

COOPTIM HEGESZTÉSTECHNIKAI Kft.
H-8000 Székesfehérvár, Géza u. 54.
Tel.: +36 23 521 400
aruhaz@cooptim.hu

Hány előremutató információt kínál az E-Book a 
»Hegesztési füstelszívás – kihívások és lehetőségek« 
témában és ad válaszokat pl. az alábbi kérdésekre: 

 ■ Melyik elszívási mód számunkra az ideális?
 ■ Mire kell figyelni fémek hegesztésekor, melyeknél 

mérgező gázok keletkeznek?
 ■ Létezik-e hegesztőpisztoly, amelyik nem nehéz-

kes a kezelése?
 ■ Ez azt jelenti, hogy kialakult hegesztési folyama-

tokon változtatni kell?
 ■ Milyen megoldás van ?
 ■ Mik az aktuális törvényi előírások ?
 ■ stb.


