
Proteção ativa à saúde 
com tecnologia inovadora 
de extração de fumos.

xFUME
T E C H N O L O G Y  F O R  T H E  W E L D E R ’ S  W O R L D .
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xFUME
Extração de 
Fumos.

Fumos de soldagem são prejudiciais à saúde.
Além dos gases perigosos, eles contem pequenas 
partículas que adentram ao sangue através dos 
pulmões e podem causar doenças. Por este motivo, 
empregadores são obrigados a proteger os 
soldadores destas substâncias a fim de prevenir 
doenças graves, como câncer de pulmão.

Com os sistemas de extração de fumos xFUME, a 
ABICOR BINZEL oferece soluções poderosas para 
extrair os fumos eficazmente,
e de forma confiável prevenir a inalação de 
partículas nocivas.

Tecnologia eficiente de baixo e alto vácuo.
As unidades xFUME operam com tecnologia de 
baixo ou alto vácuo. Dependendo do modelo, os 
fumos de solda e outras pequenas partículas 
liberadas durante a soldagem são extraídas 
direto em sua origem com até 26.000 PA e 
limpos em um filtro especial.

Compactos, robustos e móveis.
Os sistemas de extração de fumos compactos e 
robustos xFUME são ideais para o uso industrial. 
Graças ao seus rodízios, eles podem ser 
transportados de forma conveniente para onde quer 
que a extração de fumos seja necessária. Eles 
trabalham muito mais eficientemente que sistemas 
de extração centrais ou estacionários.

xFUME: Tecnologia de extração de alto desempenho 
para proteção confiável à saúde.



3

Soluções de extração de fumos para soldagem manual 
ou robotizada. Resistentes e confiáveis!

Ideal para o uso industrial.
As soluções xFUME são robustas, duráveis e ideais 
para uso industrial exigente. Estão disponíveis 
soluções adequadas para diferentes tipos de 
processos de soldagem, condições de operação e 
intensidade de utilização:

xFUME FLEX:  Solução de extração de fumos 
compacta e flexível para 
estações de trabalho individuais

xFUME  Extração de fumos de alta  
ADVANCED:   performance para de uma até 

duas estações de soldagem 
manual

xFUME PRO:  Extração de alta performance 
para até 4 estações de 
soldagem robotizada

xFUME FLEX xFUME ADVANCED xFUME PRO
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xFUME FLEX: Solução de extração de fumos compacta e 
flexível para estações de trabalho individuais.

Benefícios.

A unidade móvel de extração de fumos xFUME FLEX é versátil e sempre a melhor escolha quando um 
sistema de extração efetivo e flexível é necessário para uma única estação de trabalho.

 ■ Coifa de movimentação livre para extração com 2, 3 ou  
4 m de braço para um posicionamento fácil e preciso  

 ■ Design compacto, de baixo peso e móvel para utilização 
possibilitando deslocamento e fácil transporte

 ■ Motor durável e de baixa manutenção sem escovas de 
carvão 

 ■ Manuseio simples graças ao filtro descartável facilmente 
substituível  

 ■ LED integrado para otimizar as condições de iluminação, 
mesmo com peças de trabalho estreitas

 ■ Instalação „Plug & Play“ simples
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Detalhes.

xFUME FLEX pode ser 
utilizado de forma flexível 
em praticamente toda 
estação de trabalho de 
soldagem manual e em 
todas as aplicações de 
soldagem, corte e 
esmerilhamento. A unidade 
de extração também é 
adequada para áreas 
particularmente apertadas 
e de difícil acesso com 
condições de pouca 
iluminação e tarefas em 
que é necessária uma 
tocha de soldagem 
padrão ABICOR BINZEL 
sem sistema de extração.

xFUME FLEX

Máxima 
flexibilidade 
para todas as 
tarefas de 
extração.

Coifa com iluminação
de LED integrada e
grade de proteção

Estrutura de
metal robusta

Cartucho de filtro – simples de substituir
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xFUME ADVANCED: Sistema de extração potente para 
até duas estações de soldagem manual.

Benefícios.

Em combinação com as tochas com extração de fumos ABICOR BINZEL, o sistema móvel xFUME 
ADVANCED extrai os fumos de soldagem diretamente onde eles surgem.

 ■ Particularmente potente graças à tecnologia de alto vácuo 
com mais de 16.000 PA de pressão negativa 

 ■ Duas conexões para mangueiras de extração

 ■ Para atuação flexível e confortável em até duas estações de 
trabalho com um só sistema

 ■ Limpeza automática do filtro por impulsão de ar comprimido

 ■ Altamente eficiente graças ao filtro de cartucho, que filtra 
até 99.95 % de todo o pó > 0.1 μm

 ■ Shunt Start/Stop automático para redução de custos de 
operação e menos degaste

 ■ Design compacto e robusto com rodízio para uso móvel e 
simples transporte
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Detalhes.

Combinado com as tochas com extração de fumos RAB GRIP HE da ABICOR 
BINZEL, o xFUME ADVANCED é particularmente efetivo. Graças à coordenação 
otimizada, ele garante extração altamente eficiente no bocal com uma visão clara 
do arco ao mesmo tempo. As tochas com extração RAB GRIP HE podem ser 
facilmente conectadas a todas as estações de trabalho de soldagem MIG/MAG 
existentes.

xFUME ADVANCED

Ideal para 
utilização com 
as tochas com 
extração de 
fumos RAB GRIP 
HE.

Painel de Controle

Conexão para
mangueira de extração

Conexão de ar comprimido
para limpeza 100 % automática

Coletor de pó
com gaveta

Caixa de controle com 
2 motores de 0.8 kW
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xFUME PRO: Potente sistema de extração para até 4 
tochas de soldagem robotizada.

Benefícios.

A unidade móvel de extração de fumos xFUME PRO é adequada para 24 horas de operação contínua e é 
desenhada de forma ideal para conexão com as tochas de soldagem ABICOR BINZEL.

 ■ Altamente eficiente graças à tecnologia de alto vácuo com 
mais de 26.000 PA de pressão negativa

 ■ Até quatro conexões para mangueiras de extração

 ■ Mangueiras de extração de até 30 m para conexão simples 
a vários robôs de soldagem

 ■ Conexão lateral para ar comprimido o tornando mais 
durável e de baixa manutenção  

 ■ Limpeza automática de filtro por impulsão de ar comprimido

 ■ Sistema Start/Stop automático via conexão direta ao PLC 
para redução de custos de operação e menor desgaste

 ■ Design compacto e robusto com rodízios para uso móvel e 
fácil transporte
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Detalhes.

Combinado com as tochas de soldagem robotizada 
ABIROB® A 500, W 500, W 600 ou W 652 da 
ABICOR BINZEL, o sistema xFUME PRO é extrema-
mente efetivo e potente. Graças à perfeita coor-
denação, ele garante extração altamente eficiente no 
bocal em operação contínua. A conexão é feita de 
maneira simples através do kit de extração xFUME 
ROBO.

xFUME PRO

Time perfeito 
com as tochas 
de soldagem 
ABIROB®.

Caixa de filtro
com 4 cartuchos

Painel de Controle

Conexão de
mangueira de sucção



xFUME FLEX xFUME ADVANCED xFUME PRO

Fluxo de ar máximo: ∼ 1.200 m3/h ∼ 340 m3/h ∼ 700 m3/h

Conexões: Braço de extração 2 2/4

Diâmetro de Conexão: – 60 mm 60 mm

Vácuo Máximo: – ∼ 16.000 PA ∼ 26.000 PA

Nível de ruído: ≤ 72 dB (A) ≤ 68 dB (A) ≤ 75 dB (A)

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

–

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

–

–
230 V 50/60 Hz
380 V 50/60 Hz

Potência do motor: 1.1 kW 2 x 0.8 kW 3.0 / 5.5 kW

Eficiência do filtro: ≥ 99.95 % ≥ 99.95 % ≥ 99.95 %

Limpeza: nenhuma automática automática

Start / Stop automático: não sim sim

Fluxo de ar ajustável: não sim sim

Peso: 120.0 – 129.0 kg 40.0 kg 274.0 – 290.0 kg

Tamanho: 700 x 700 x 1.095 mm 370 x 370 x 940 mm 700 x 700 x 1.540 mm
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Dados técnicos.

Unidades de extração de fumos xFUME

xFUME –
móvel, flexível, 
eficiente!



Descrição Voltagem Versão Características Código

xFUME FLEX 115 V 50 Hz Baixo Vácuo Braço de extração C = 2 m 601.0090.1

xFUME FLEX 115 V 50 Hz Baixo Vácuo Braço de extração C = 3 m 601.0091.1

xFUME FLEX 115 V 50 Hz Baixo Vácuo Braço de extração C = 4 m 601.0092.1

xFUME FLEX 115 V 60 Hz Baixo Vácuo Braço de extração C =2 m 601.0093.1

xFUME FLEX 115 V 60 Hz Baixo Vácuo Braço de extração C = 3 m 601.0094.1

xFUME FLEX 115 V 60 Hz Baixo Vácuo Braço de extração C = 4 m 601.0095.1

xFUME FLEX 230 V 50 Hz Baixo Vácuo Braço de extração C = 2 m 601.0096.1

xFUME FLEX 230 V 50 Hz Baixo Vácuo Braço de extração C = 3 m 601.0097.1

xFUME FLEX 230 V 50 Hz Baixo Vácuo Braço de extração C = 4 m 601.0098.1

xFUME ADVANCED 230 V 50/60 Hz Alto vácuo 1 ou até 2 conexões de exaustão 601.0099.1

xFUME ADVANCED 115 V 50/60 Hz Alto vácuo 1 ou até 2 conexões de exaustão 601.0100.1

xFUME PRO 3P 230 V 3.0 kW 50/60 Hz Alto vácuo 1 ou até 2 conexões de exaustão 601.0101.1

xFUME PRO 3P 230 V 5.5 kW 50/60 Hz Alto vácuo 1 ou até 4 conexões de exaustão 601.0102.1

xFUME PRO 3P 380 V 3.0 kW 50/60 Hz Alto vácuo 1 ou até 2 conexões de exaustão 601.0103.1

xFUME PRO 3P 380 V 5.5 kW 50/60 Hz Alto vácuo 1 ou até 4 conexões de exaustão 601.0104.1

Kit de extração xFUME ROBO

Conjunto completo Código 
para 3 m

Código 
para 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

Tocha de soldagem robotizada 
ABIROB® W (padrão)

Kit completo de extração
de fumos xFUME ROBO
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Informações para pedido.

Unidades de extração de fumos xFUME 



www.binzel-abicor.com

Binzel do Brasil Industrial Ltda.
Estrada União e Indústria, Km 15,5-Lt 17, Pedro do Rio
25750-226 Petrópolis - RJ · BRASIL
T 0055 - 24 2222 9750
F 0055 - 24 2222 9797
binzel@binzel-abicor.com.br
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xFUME e tochas com extração de fumos
RAB GRIP HE. Solução ideal!

Os complementos ideiais para o sistema de 
extração de fumos xFUME ADVANCED são as 
novas tochas com extração RAB GRIP HE da 
ABICOR BINZEL. Juntos, esses sistemas 
perfeitamente coordenados definem novos padrões 
em extração de fumos.

As novas tochas com extração RAB GRIP HE 
capturam os fumos onde eles são criados: 
diretamente próximo ao bocal. Para evitar que um 
bocal de extraçõo dificulte a acessibilidade à peça 
e a uma clara visão do arco, a RAB GRIP HE 
captura os fumos a aproximadamente 45 mm de 
distância do bocal de gás.

Tocha com 
extração de 
fumos RAB GRIP 
HE ...

Graças à nova geometria do bocal cônico, novos 
conjuntos de cabos e tubos de extração, bem como 
a conexão otimizada à maquina, a RAB GRIP HE 
captura os fumos de solda de forma otimizada 
mesmo em difíceis posições de trabalho. Por 
exemplo, a eficiência de extração na posição plana 
é superior a 95 %, o que a coloca na categoria 
superior de tochas de extração.

A solução do sistema com xFUME ADVANCED e as 
tochas com extração de fumos RAB GRIP HE 
combina proteção efetiva à saúde com as melhores 
condições de trabalho possíveis e é ideal para o uso 
industrial exigente.


