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xFUME® -
Odvajanje 
dimnih plinov

Varilni hlapi škodujejo zdravju. Poleg nevarnih plinov 
vsebujejo drobne delce, ki lahko preko pljuč preidejo 
v kri in povzročijo bolezni. Zaradi tega so delodajal-
ci dolžni varilce obvarovati pred temi snovmi, da bi 
preprečili resne bolezni, kot je pljučni rak.

S sistemi za odvajanje plinov, xFUME®, ABICOR 
BINZEL ponuja rešitve, ki temeljijo na potrebah za 
učinkovito odvajanje dimnih  plinov in tako zanesljivo 
preprečujejo vdihovanje škodljivih delcev.

Učinkovita tehnologija nizkega in visoke-
ga vakuma
Naprave xFUME® delujejo s tehnologijo nizkega ali 
visokega vakuma. Odvisno od modela, se plini in 
drugi drobni delci, ki med varjenjem nastanejo in se 
sprostijo do 16.000 PA, neposredno na mestu 
izvora odsesajo in očistijo v posebnem filtru.

Kompaktni, robustni v mobilnih napravah
Kompaktni in robustno zgrajeni sistemi xFUME®,
so popolnoma primerni za industrijsko uporabo. 
Zahvaljujoč mobiknosti jih je mogoče priročno 
odpeljati tja, kjer koli je potrebno odsesavanje 
dimnih plinov. Delujejo veliko bolj učinkovito kot 
stacionarni ali centralni odsesovalni sistemi.

xFUME® – zmogljiva tehnologija odsesavanja za 
zanesljivo varovanje zdravja
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Odsesovalne rešitve za ročno in robotsko varjenje!

xFUME® FLEXxFUME® ADVANCED

Robustne in dolgotrajne rešitve xFUME® so idealne 
za robustno uporabo v industriji. Na voljo so 
ustrezne rešitve za različne varilne postopke, 
delovne pogoje in intenzivnost uporabe:

Zmogljivo odsesavanje za eno ali dve ročni varilni 
delovni mesti.

Kompaktna, prilagodljiva rešitev za odsesavanje pri 
posameznih mobilnih delovnih mestih.

Idealno za indust-
rijsko uporabo

xFUME® ADVANCED: 

xFUME® FLEX:
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xFUME® FLEX – Kompaktna, prilagodljiva rešitev za 
odsesavanje pri posameznih mobilnih delovnih mestih  

Prednosti

Mobilna odsesovalna naprava xFUME® FLEX je vsestranska in vedno prava izbira, kadar je za spreminjanje 
posameznega delovnega mesta potrebna učinkovita in prilagodljiva odsesovalna  naprava.

 ■ Prosto premični odsesovalni lijak z 2, 3 ali 4 m odsesovalno 
roko za enostavno in natančno namestitev; 

 ■ Kompaktna, lahka in mobilna zasnova za mobilno uporabo 
in enostaven prevoz;

 ■ Trpežen in za vzdrževanje nezahteven motor brez ogljikovih 
ščetk;

 ■ Enostavno rokovanje s pomočjo enostavno zamenljivega 
filtra za enkratno uporabo;

 ■ Integrirana LED osvetlitev za optimalne svetlobne pogoje tudi 
pri ozkih obdelovanih delih;

 ■  Enostavna namestitev „Plug & Play“.
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Pregled

xFUME® FLEX se lahko 
fleksibilno uporablja na 
skoraj vseh delovnih 
mestih za ročno varjenje 
in za vsa opravila 
varjenja, rezanja in 
brušenja. Odsesovalna 
naprava je primerna tudi 
za posebej utesnjena in 
težko dostopna območja 
s slabimi svetlobnimi 
razmerami in dela, kjer 
je potreben standardni 
gorilnik ABICOR BINZEL 
brez odsesavanja.

xFUME® FLEX

Največja 
prilagodljivost 
za vse 
odsesovalne 
naloge

Odsesovalna roka z
vgrajeno LED osvetlitvijo
in zaščitno rešetko

Robustno
kovinsko ohišje 

Kasetni filter – enostavna zamenjava
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xFUME® ADVANCED – Zmogljivo odsesovanje za do dve 
ročni varilni napravi

Prednosti

V kombinaciji z ABICOR BINZEL odsesovalnimi gorilniki, mobilni odsesovalnik xFUME® ADVANCED izvleče 
varilne hlape neposredno tam, kjer nastanejo.

 ■ Še posebej zmogljiv, zahvaljujoč visoki vakum tehnologiji 
z več kot 16.000 PA vakuma, 

 ■ Dva priključka za odsesovalni cevi

 ■ Za prilagodljivo in udobno delo na do dveh delovnih 
mestih z enim sistemom; 

 ■ Avtomatsko čiščenje filtra s stisnjenim zračnim impulzom; 

 ■ Zelo učinkovit, zahvaljujoč filtrirni kartuši, ki filtrira do 
99,95 % vsega prahu > 0,1 mikronov;

 ■ Samodejni zagon/ustavitev prek tokovnih klešč za 
znižanje stroškov delovanja ter manjšo obrabo 

 ■ Kompaktna in robustna zasnova s kolesi za mobilno 
uporabo in enostaven transport
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Podrobnosti na prvi pogled

V kombinaciji z ABICOR BINZEL RAB GRIP HE 2, gorilnik za odsesovanje dimnih 
plinov, xFUME® ADVANCED, je še posebej učinkovit. Zahvaljujoč optimalni 
koordinaciji zagotavljajo zelo učinkovito odsesavanje neposredno na plinski šobi, 
hkrati pa ohranjajo odprt pogled na varilni lok. RAB GRIP odsesovalni gorilnik  
lahko enostavno povežete z vsemi obstoječimi MIG/MAG delovnimi  mesti. 

xFUME® ADVANCED

Idealno za RAB 
GRIP HE 2 
sesalnik dimnih 
plinov 

Nadzorna plošča

Priključek za
odsesovalno cev 

Priključek za stisnjen zrak
za 100% avtomatsko čiščenje

Predal z zbirnikom 
prašnih delcev 

Kontrolni panel z 
motorjem 2 x 0,8 kW



xFUME® FLEX xFUME® ADVANCED

Max. zračni pretok: ∼ 1.200 m3/h ∼ 340 m3/h

Priključki: Odsesovalna roka 2

Premer priključka: – 60 mm

Max. vakum: – ∼ 16.000 PA

Raven hrupa: ≤ 72 dB (A) ≤ 68 dB (A)

Priključna napetost: 115 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz

–

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

–

Moč motorja: 1,1 kW 2 x 0,8 kW

Efektivnost filtra: ≥ 99,95 % ≥ 99,95 %

Čiščenje: Ne avtomatski

Samodejni zagon/zaustavitev: Ne Da

Nastavljiv pretok zraka: Ne Da

Teža: 120,0 – 129,0 kg 40,0 kg

Velikost: 700 x 700 x 1.095 mm 370 x 370 x 940 mm

Ime Priključna
napetost

Izvedba Dolžina odsesovalne 
roke/ št. priklopov

Št. izdelka CENA brez 
DDV

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Nizki-Vakuum Odses.roka L = 2 m 601.0096.1 968,00 €

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Nizki-Vakuum Odses.roka L = 3 m 601.0097.1 998,00 €

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Nizki-Vakuum Odses.roka L = 4 m 601.0098.1 1.028,00 €

xFUME®

ADVANCED
230 V 50/60 Hz Visok-Vakuum 1 - 2 Odsesovalna

Povzava
601.0099.1 1.398,00 €
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Specifikacije

Odsesovalne 
naprave xFUME®

Odsesovalne 
naprave xFUME® 
tehnični podatki
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Idealna sistemska rešitev! xFUME® ADVANCED in
odsesovalni gorilnik RAB GRIP HE 2

RAB GRIP HE 2 proizvajalca ABICOR BINZEL so 
novi odsesovalni gorilniki, ki so idealen dodatek k 
xFUME® ADVANCED odsesovalni napravi. Skupaj 
so popolnoma usklajen sistem in določajo nove 
standarde v odsesavanju. 

Nova RAB GRIP HE 2  linija gorilnikov za odsesav-
anje dimnih plinov odsesava tam, kjer plini nastajajo: 
neposredno pri plinski šobi. Za zagotovitev dostop-
nosti in prostega pogleda na varilni lok, je od-
sesovalna šoba nameščena odvisno od tipa gorilnika 
37,5 mm ali 45 mm za plinsko šobo. 

Zaradi novih sesalnih šobnih geometrij, novih cevnih 
paketov in odsesovalnih cevi ter optimizirane strojno 

Odsesovalni 
gorilnik RAB 
GRIP HE 2

stranske povezave, lahko RAB GRIP HE 2 odlično 
zazna varilni dim tudi v težkih delovnih položajih. 
Sesajoča učinkovitost v položaju kadi je, na primer 
več kot 95 % in jo je zato mogoče razvrstiti v vrhun-
ski razred sesanih gorilnikov. 

XFUME® ADVANCED in gorilnik z odsesovanjem 
RAB GRIP HE 2 združuje učinkovito varovanje 
zdravja in izboljšuje delovno okolje in je  primeren 
za  industrijsko uporabo.
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Notes
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Notes



www.binzel-abicor.com

ABICOR BINZEL Varilna Tehnika d.o.o.
Plese 9/a  SLO 9000 Murska Sobota · SLOVENIJA
T +386 (0) 2 572 16 86
 +386 (0) 31 362 920
mertik@binzel-abicor.com
milan.mertik@gmail.com
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