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xFUME® Fume 
Avtrekk.

Sveiserøyk er helseskadelig. I tillegg til farlige gasser, 
inneholder den bittesmå partikler som kommer inn i 
blodet via lungene og kan forårsake sykdommer. Av 
denne grunn er arbeidsgivere forpliktet til å beskytte 
sveisere mot disse stoffene for å forhindre alvorlige 
sykdommer som lungekreft. 

Med xFUME® avgassystemer tilbyr ABICOR BINZEL 
kraftige løsninger for effektivt å trekke ut røyk og 
effektivt forhindre innånding av skadelige partikler.

Effektiv teknologi med lav og høy vakuum.
xFUME®-enheter fungerer med lav- eller høyvaku-
umteknologi. Avhengig av modell trekkes gasser 
og andre små partikler som frigjøres under 
sveising direkte på opprinnelsesstedet med opptil 
26.000 PA og rengjøres i et spesielt filter.

Kompakt, robust og mobil.
De kompakte og robuste xFUME®-systemene er 
absolutt egnet for industriell bruk. Takket være 
hjulene deres kan de enkelt transporteres hvor enn 
det er nødvendig med røykavtrekk. De fungerer mye 
mer effektivt enn stasjonære eller sentrale ekstraks-
jonssystemer.

xFUME®: Høy ytelse avtrekksteknologi for pålitelig hel-
severn.
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xFUME® FLEXxFUME® ADVANCED

De robuste og holdbare xFUME®-løsningene er ideelt 
egnet for robust industriell bruk. Egnede løsninger er 
tilgjengelige for forskjellige sveiseprosesser, driftsfor-
hold og bruksintensitet:

 Høy ytelses avtrekk for en til to manuelle sveisearbeids-
stasjoner

 Kompakt, fleksibel avtrekksløsning for mobile 
individuelle arbeidsstasjoner

Ideell for industriell 
bruk.

xFUME® ADVANCED: 

xFUME® FLEX:

Avtrekksløsninger for manuell sveising og robot. Sterk 
og pålitelig!
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xFUME® FLEX: Kompakt, fleksibel avtrekksløsning for 
mobile individuelle arbeidsstasjoner.

Dine fordeler.

Den mobile uttrekksenheten xFUME® FLEX er allsidig og alltid det riktige valget når det er nødvendig med et 
effektivt og fleksibelt avtrekkssystem for en endret arbeidssituasjon.

 ■ Fritt bevegelig avsugstrakt med 2, 3 eller 4 m avtrekksarm 
for enkel og presis plassering

 ■ Kompakt, lett og bevegelig design for mobil bruk og enkel 
transport

 ■ Slitesterk motor med lite vedlikehold uten karbonbørster

 ■ Enkel håndtering takket være enkelt utskiftbart engangsfilter

 ■ Integrert LED-belysning for optimale lysforhold selv med 
smale arbeidsstykker

 ■ Enkel „plug & play“ -installasjon
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Detaljer.

xFUME® FLEX kan brukes 
fleksibelt på nesten 
hvilken som helst manuell 
sveisearbeidsstasjon og 
for alle sveise-, kutte- og 
slipeprogrammer. 
Avtrekksenheten er også 
egnet for spesielt trange 
områder som er vanske-
lig å nå og med dårlige 
lysforhold og oppgaver 
der det kreves en 
standard ABICOR 
BINZEL sveisepistol uten 
avtrekk.

xFUME® FLEX

Maksimal fleksi-
bilitet for alle 
uttaksoppgaver.

Sugehette med integrert LED-
belysning og beskyttelsesgitter

Robust metallhus

Filterpatron - enkel å bytte ut
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xFUME® ADVANCED: Kraftig avtrekkssystem for opptil 
to manuelle sveisearbeidsstasjoner.

Dine fordeler.

I kombinasjon med ABICOR BINZEL avtrekkspistoler trekker det mobile ekstraksjonssystemet xFUME® 
ADVANCED sveiserøyk direkte der den oppstår.

 ■ Spesielt kraftig takket være høyvakum teknologi med mer 
enn 16.000 PA-undertrykk

 ■ To tilkoblinger for avtrekksslanger

 ■ For fleksibelt og behagelig arbeid på opptil to arbeidsstas-
joner med ett system

 ■ Automatisk filterrensing ved trykkimpuls

 ■ Meget effektiv takket være patronfilteret, som filtrerer ut opp-
til 99,95 % av alt støv > 0,1 μm

 ■ Automatisk start / stopp via bryter på sveisepistol for redu-
sert drift kostnader og mindre slitasje

 ■ Kompakt og robust design med hjul for mobil bruk og enkel 
transport
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Detaljer.

Kombinert med ABICOR BINZEL RAB GRIP HE 2 avtrekk, er xFUME® AVANCED 
spesielt effektiv. Takket være optimal koordinering sikrer de svært effektiv avtrekk 
direkte ved gasshylsen med en klar utsikt over lysbuen samtidig. RAB GRIP HE 
røykavsugspistoler kan enkelt kobles til alle eksisterende MIG / MAG arbeidsstas-
joner.

xFUME® ADVANCED

Ideell egnet for 
RAB GRIP HE 2 
avtrekk.

Kontrollpanel

Koblingsavsugningsslange

Trykkluftforbindelse for
100 % automatisk rengjøring

Støvsamler med skuff

Kontrollboks med
2 x 0,8 kW motorer



xFUME® FLEX xFUME® ADVANCED

Maks. luftstrøm: ∼ 1.200 m3/h ∼ 340 m3/h

Tilkoblinger: Avtrekksarm 2

Tilkoblingsdiameter: – 60 mm

Maks. vakuum: – ∼ 16.000 PA

Støynivå: ≤ 72 dB (A) ≤ 68 dB (A)

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

–

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

–

Motor kraft: 1.1 kW 2 x 0.8 kW

Filtereffektivitet: ≥ 99.95 % ≥ 99.95 %

Rengjøring: ingen automatisk

Automatisk start / stopp: nei ja

Justerbar luftstrøm: nei ja

Vekt: 120.0 – 129.0 kg 40.0 kg

Størrelse: 700 x 700 x 1.095 mm 370 x 370 x 940 mm
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Tekniske data.

Avtrekks enheter 
xFUME®

xFUME® – 
mobil, fleksibel, 
effektiv!
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Ordreoversikt.

Avtrekks enheter xFUMEDescription Voltage Version Features Best.nr.

xFUME® FLEX 115 V 50 Hz Lavt vakuum Avtrekksarm L = 2 m 601.0090.1

xFUME® FLEX 115 V 50 Hz Lavt vakuum Avtrekksarm L = 3 m 601.0091.1

xFUME® FLEX 115 V 50 Hz Lavt vakuum Avtrekksarm L = 4 m 601.0092.1

xFUME® FLEX 115 V 60 Hz Lavt vakuum Avtrekksarm L = 2 m 601.0093.1

xFUME® FLEX 115 V 60 Hz Lavt vakuum Avtrekksarm L = 3 m 601.0094.1

xFUME® FLEX 115 V 60 Hz Lavt vakuum Avtrekksarm L = 4 m 601.0095.1

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Lavt vakuum Avtrekksarm L = 2 m 601.0096.1

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Lavt vakuum Avtrekksarm L = 3 m 601.0097.1

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Lavt vakuum Avtrekksarm L = 4 m 601.0098.1

xFUME® ADVANCED 230 V 50/60 Hz Høy vakuum 1 to 2 Sveiserøykforbindelse 601.0099.1

xFUME® ADVANCED 115 V 50/60 Hz Høy vakuum 1 to 2 Sveiserøykforbindelse 601.0100.1

xFUME® ROBO avtrekksett

Komplett sett Best.nr. Best.nr.

for 3 m for 6 m

xFUME® ROBO W 500 22° / A 500 22° 191.0217.1 191.0221.1

xFUME® ROBO W 500 45° / A 500 45° 191.0218.1 191.0222.1

xFUME® ROBO W 600 22° 191.0219.1 191.0223.1

xFUME® ROBO W 600 45° 191.0220.1 191.0224.1

ABIROB® W robot sveise pistol 
(standard)

xFUME® ROBO
avtrekksett komplett

XFUME® ROBO-avtrekksenhet er den ideelle løsningen for sveising av røykutvinning ved kilden. Kombinert med en ABIROB® W 
robot sveisepistol, er pålitelig og presist røykavsug garantert når ekstraksjonssettet er festet til sveiseroboten og koblet til en 
avtrekksenhet. Avtrekksenheten er skilt fra kabelenheten til robotsveisepistolen, noe som sikrer at sveiserøyken kan strømme uhindret 
til ekstraksjonsenheten. Allerede er 50 mbar utvinningskraft tilstrekkelig til å trekke ut 95 % og mer sveiserøyk ved kilden uten å 
påvirke beskyttelsesgassdekningen.



xFUME® og røyksugpistoler RAB GRIP HE.
Ideell systemløsning!

De perfekte tilskuddene for xFUME® AVANCED 
ekstraksjonssystem er de nye RAB GRIP HE 2 
røyksugpistolene fra ABICOR BINZEL. Til sammen setter 
disse perfekt koordinerte systemene nye standarder for 
utvinning.

De nye RAB GRIP HE-pistolene fanger opp røyk der 
den er laget: direkte ved gasshylsen. For å forhindre at 
et gasshylsen hindrer tilgjengeligheten ved 
komponenten og et fritt syn på buen, fanger RAB GRIP 
HE 2 røyken ca. 45 mm ovenfor gasshylsen.

Takket være den nye koniske dysemetoden, nye 
kabelsammenstillinger og avtrekksrør, samt den 
optimaliserte maskintilkoblingen, fanger RAB GRIP HE 2 

Røykavtrekk 
RAB GRIP HE 2

sveiserøyk optimalt selv i vanskelige arbeidsstillinger. 
For eksempel er ekstraksjonseffektiviteten i flat stilling 
over 95 %, noe som plasserer systemet i toppområdet 
for røyksugpistoler. 

Systemløsningen med xFUME® AVANCED og
RAB GRIP HE 2 røyksugpistol kombinerer effektiv 
helsevern med best mulig arbeidsforhold og er utmerket 
egnet for krevende industriell bruk.
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Liten forandring, stor effekt

eBok «Den 
komplette gui-
den for røykopp-
samling.»

Skann QR-koden og last ned 

din gratis eBok!

Installasjonen av et eller flere røykeavtrekkssystemer 
har ingen innflytelse på sveiseprosessen eller valget 
av sveiseutstyr. Det er allerede mulig å oppnå sunn 
omgivelsesluft under sveising med bruk av en enkelt 
avtrekkspistol og / eller et sentralt posisjonert eller 
mobilt avtrekkssystem.

Det er ikke nødvendig å bruke et sentralt avtrekks- og 
filtersystem som fullstendig bytter ut luften i hallen flere 
ganger i timen. Mobile utvinningsenheter er billigere, 
mer fleksible og egner seg best for utvinning ved 
kilden. De sørger for at skadelig sveiserøyk absorbe-
res og slippes ut direkte på opprinnelsesstedet.

Dra nytte av en produktdemonstrasjon hos firmaet ditt. 
Kontakt din sveisespesialistdistributør og test mulighe-
tene for sveising av røykutvinning direkte hos deg.

EBoken om emnet „Den komplette guiden til røykutvin-
ning.“ Gir også mye mer informasjon og gir svar på 
disse spørsmålene, for eksempel:

 ■ Hvilket avtrekkssystem er riktig for oss?
 ■ Hva må man tenke på når man sveiser metaller som 

produserer giftig damp?
 ■ Finnes det også sveiserøyk som er lettere å håndtere?
 ■ Betyr dette at etablerte sveiseprosesser må endres?
 ■ Hvilke løsninger er tilgjengelige for TIG-sveising?
 ■ Hva er gjeldende lovkrav?
 ■ og mye mer
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www.binzel-abicor.com

Binzel Norge A/S
Industriveien 6 · 3300 Hokksund · NORGE
T +47 32 25 19 90

post@binzel.no
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