
Aktivt hälsoskydd med
innovativ rökutsugsteknik.
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Svetsrök är skadligt för hälsan. Förutom farliga
gaser, innehåller röken små partiklar som går in i
blodet via lungorna och kan orsaka sjukdomar. Av
denna anledning är arbetsgivarna skyldiga att
skydda svetsare från dessa ämnen för att förhindra
allvarliga sjukdomar som t.ex lungcancer.

Med xFUME rökutsugssystem erbjuder
ABICOR BINZEL kraftfulla lösningar för att effektivt
extrahera rök och på ett tillförlitligt sätt förhindra
inandning av skadliga partiklar.

Effektiv låg och högvakuumteknik.
xFUME-enheter arbetar med låg eller
högvakuumteknik. Beroende på modell extraheras
röken samt andra små partiklar som frigörs vid
svetsning direkt vid källan med upp till 26.000 PA
som rengörs i ett speciellt filter.

Kompakt, robust och rörlig.
De kompakta och robusta xFUME-systemen är
absolut lämpliga för industriellt bruk. Tack vare att de
står på hjul kan de enkelt transporteras överallt där
rökutvinning krävs. De arbetar mycket mer effektivt
än stationära eller centrala utsugssystem.

xFUME: Högpresterande utsugsteknik för
tillförlitligt hälsoskydd.

xFUME
rökutsugssystem.
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Utsugslösningar för manuell och robotsvetsning. Stark 
och pålitlig!

Idealisk för industriellt bruk.
De robusta och tåliga xFUME-lösningarna är
idealiska för robust industriell användning. Lämpliga
lösningar finns för olika svetsprocesser,
driftsförhållanden och användningsnivåer:

xFUME FLEX:  Kompakt, flexibel 
utsugslösning för mobila 
enskilda arbetsstationer

xFUME  
ADVANCED:   Högpresterande utsug för en 

till två manuella 
svetsarbetsstationer

xFUME PRO:  Högpresterande utsug för upp 
till fyra robotsvetsstationer

xFUME FLEX xFUME ADVANCED xFUME PRO
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xFUME FLEX: Kompakt, flexibel utsugslösning för mobi-
la enskilda arbetsstationer.

Fördelar.

Den mobila utsugsenheten xFUME FLEX är mångsidig och alltid ett rätt val när ett effektivt och flexibelt utsugs-
system krävs för en föränderlig enskild arbetsstation.

 ■ Fri flyttbar utsugskanal med 2, 3 eller 4 m lång utsugsarm för 
enkel, exakt placering

 ■ Kompakt, lätt och rörlig design för mobilt bruk och enkel 
transport

 ■ Slitstark, motor utan kolborstar med lågt underhåll

 ■ Enkel hantering tack vare enkelt utbytbart engångsfilter

 ■ Integrerad LED-belysning för optimala ljusförhållanden 
även med smala arbetsstycken

 ■ Enkel installation av „plug & play“
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Detaljer i korthet.

xFUME FLEX kan 
användas flexibelt på 
nästan alla manuella 
svetsarbetsstationer och 
för alla svets-, skär-och 
slipapplikationer. 
Utsugsenheten lämpar 
sig också för särskilt 
trånga och 
svåråtkomliga områden 
med dåliga 
ljusförhållanden och 
uppgifter där en 
standard ABICOR 
BINZEL svetsbrännare 
utan utsug krävs.

xFUME FLEX

Maximal flexibi-
litet för alla 
utsugsuppgifter.

Sughuv med integrerad
LED-belysning och
skyddande galler

Robust metallhölje

Filterkasett-lätt att byta ut
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xFUME ADVANCED: Kraftfullt utsugssystem för upp till 
två manuella svetsarbetsstationer.

Fördelar.

I kombination med ABICOR BINZEL utsugsbrännare, extraherar det mobila utsugssystemet xFUME ADVAN-
CE svetsrök direkt vid källan.

 ■ Särskilt kraftfullt tack vare högvakuumteknik med mer än 
16.000 PA negativt tryck

 ■ Två anslutningar för utsugsslangar

 ■ För flexibel och bekväm bearbetning på upp till två 
arbetsstationer med ett system

 ■ Automatisk filterrengöring med tryckluft

 ■ Mycket effektiv tack vare filterkasetten, som filtrerar upp till 
99,95 % av allt damm > 0,1 μm

 ■ Automatisk start/stopp via shunt för reducerade 
driftskostnader och mindre slitage

 ■ Kompakt och robust konstruktion på hjul för mobil 
användning och enkel transport
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Detaljer i korthet.

Kombinerat med ABICOR BINZEL RAB GRIP HE brännaren är XFUME
ADVANCED särskilt effektiv. Tack vare optimal koordination säkerställer den ett
högeffektivt utsug direkt vid gasmunstycket utan att skymma ljusbågen. RAB
GRIP HE brännarna kan enkelt anslutas till alla befintliga MIG/MAGarbetsstationer.

xFUME ADVANCED

Idealisk för RAB 
GRIP HE 
utsugsbrännare.

Kontrollpanelen

Anslutning
utsugsslang

Tryckluftsanslutning för
100 % automatisk rengöring

Dammuppsamlare
med låda

Motorhus med 2 x
0,8 kW motorer
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xFUME PRO: kraftfullt utsugssystem för upp till
fyra robotsvetspistoler.

Fördelar.

Den mobila utsugsenheten xFUME PRO är lämplig för 24-timmars kontinuerlig drift och är idealiskt
designad för anslutning till ABICOR BINZEL robotsvetsbrännare.

 ■ Mycket effektiv tack vare högvakuumteknik med mer än 
26.000 PA negativt tryck

 ■ Upp till fyra anslutningar för utsugsslangar

 ■ Upp till 30 m utsugsslangar för enkel anslutning till flera 
svetsrobotar

 ■ Slitstark- sidokanalskompressor med lågt underhåll

 ■ Automatisk filterrengöring med tryckluft

 ■ Automatisk start/stopp via direktanslutning till PLC för 
lägre driftskostnader och mindre slitage

 ■ Kompakt och robust konstruktion på hjul för mobil 
användning och enkel transport
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Detaljer i korthet.

Kombinerat med robotpistolen ABIROB® A 500, W
500, W 600 eller W 652 från ABICOR BINZEL är
xFUME PRO-systemet extremt effektivt och kraftfullt. 
Tack vare perfekt koordination säkerställer de ett 
högeffektivt utsug vid gasmunstycket i kontinuerlig
drift. Anslutningen görs helt enkelt via xFUME ROBO
utsugspaket.

xFUME PRO

Som ett system:
perfekt i
kombination
med ABIROB®

svetspistoler.

Filterbox med
4x filterkasett

Kontrollpanel

Anslutning
sugslang



xFUME FLEX xFUME ADVANCED xFUME PRO

Max. luftflöde: ∼ 1.200 m3/h ∼ 340 m3/h ∼ 700 m3/h

Anslutningar: Sugarm 2 2/4

Anslutningsdiameter: – 60 mm 60 mm

Max. vakuum: – ∼ 16.000 PA ∼ 26.000 PA

Ljudnivå: ≤ 72 dB (A) ≤ 68 dB (A) ≤ 75 dB (A)

Spänning: 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

Motoreffekt: 1,1 kW 2 x 0,8 kW 3,0 / 5,5 kW

Filtereffektivitet: ≥ 99,95 % ≥ 99,95 % ≥ 99,95 %

Rengöring: Ingen Automatisk Automatisk

Automatisk start/stopp: Nej Ja Ja

Justerbart luftflöde: Nej Ja Ja

Vikt: 120,0 – 129,0 kg 40,0 kg 274,0 – 290,0 kg

Storlek: 700 x 700 x 1.095 mm 370 x 370 x 940 mm 700 x 700 x 1.540 mm

10

Teknisk data.

Utsugsenheter xFUME

xFUME – 
mobil, flexibel, 
effektiv!

 



Beskrivning Spänning Versions Funktioner Beställ nr.

xFUME FLEX 115 V 50 Hz lågvakuum utsugsarm L = 2 m 601.0090.1

xFUME FLEX 115 V 50 Hz lågvakuum utsugsarm L = 3 m 601.0091.1

xFUME FLEX 115 V 50 Hz lågvakuum utsugsarm L = 4 m 601.0092.1

xFUME FLEX 115 V 60 Hz lågvakuum utsugsarm L = 2 m 601.0093.1

xFUME FLEX 115 V 60 Hz lågvakuum utsugsarm L = 3 m 601.0094.1

xFUME FLEX 115 V 60 Hz lågvakuum utsugsarm L = 4 m 601.0095.1

xFUME FLEX 230 V 50 Hz lågvakuum utsugsarm L = 2 m 601.0096.1

xFUME FLEX 230 V 50 Hz lågvakuum utsugsarm L = 3 m 601.0097.1

xFUME FLEX 230 V 50 Hz lågvakuum utsugsarm L = 4 m 601.0098.1

xFUME ADVANCED 230 V 50/60 Hz högvakuum 1 till 2 utsugsanslutningar 601.0099.1

xFUME ADVANCED 115 V 50/60 Hz högvakuum 1 till 2 utsugsanslutningar 601.0100.1

xFUME PRO 3P 230 V 3,0 kW 50/60 Hz högvakuum 1 till 2 utsugsanslutningar 601.0101.1

xFUME PRO 3P 230 V 5,5 kW 50/60 Hz högvakuum 1 till 4 utsugsanslutningar 601.0102.1

xFUME PRO 3P 380 V 3,0 kW 50/60 Hz högvakuum 1 till 2 utsugsanslutningar 601.0103.1

xFUME PRO 3P 380 V 5,5 kW 50/60 Hz högvakuum 1 till 4 utsugsanslutningar 601.0104.1

xFUME ROBO-utsugspaket

Komplett paket Artikelnummer Artikelnummer 

för 3 m för 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 Robotsvetsbrännare 
(standard)

xFUME ROBO
komplett utsugspaket 
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Översikt beställning.

Utsugsenheter xFUME
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xFUME och rökutsugsbrännaren RAB GRIP HE.
En perfekt systemlösning!

Det idealiska komplementet för xFUME ADVANCED 
utsugsystemet är de nya RAB GRIP HE brännarna 
från ABICOR BINZEL. Tillsammans sätter dessa 
perfekt samordnade system nya standarder för 
utsug.

Den nya RAB GRIP HE brännaren fångar röken 
direkt på plats vid gasmunstycket. För att minimera 
att utsugsmunstycket hindrar tillgängligheten vid 
arbetsstycket, utan att skymma ljusbågen, fångar 
RAB GRIP in röken ca. 45 mm ovanför 
gasmunstycket. Tack vare den nya avsmalnande 

Rökutsugsbrän-
nare RAB GRIP
HE ...

munstycksgeometrin, nya slangsatser och utsugsrören, 
samt den optimerade maskinkopplingen, fångar RAB 
GRIP in svetsröken optimalt även i svåra arbetslägen. 
Till exempel, utvinningseffektivitet i den plana 
positionen är över 95 %, vilket placerar systemet i det 
övre utbudet av utsugspistoler.

Systemlösningen med xFUME ADVANCED och RAB 
GRIP HE utsugsbrännare kombinerar effektivt 
hälsoskydd med bästa möjliga arbetsförhållanden 
och lämpar sig utmärkt för krävande industribruk.


