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Neprilygstami ir praktiški kompleksiniai
sprendimai »ready-to-weld«
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Optimaliai suderinti sisteminiai sprendimai 
„be jeigu ir bet“ 

R E A D Y - T O - W E L D

 Patyrę, patikimi ir lankstūs koman-
dos žaidėjai

Čia susijungia tai, kas turi būti sujungta: aukštos 
kokybės, ilgamečius išbandymus perėję ir itin 
lankstūs suvirinimo technologijų komponentai, 
kurie tik ir laukia, kad galėtų išnaudoti visus savo 
privalumus – tiek aušinamoje oru, tiek aušinamoje 
skysčiu zonoje, su suvirinimo dūmų ištraukimo 
sistema arba be jos. 

Ypatingai lengvi, ergonomiški ir galingi ABIMIG® 
linijos suvirinimo degikliai, patikimas dūmų 
ištraukimas su didelio efektyvumo RAB GRIP HE 2 
produktų linijos degikliu, mobilus, labai efektyvus 
ištraukimo įrenginys FEC, turintis W3 sertifikatą, 
taip pat „viskas viename“ maitinimo šaltinis, 
turintis specialias charakteristikas. Jau net ir 
atskirai naudojami komponentai yra įspūdingi ir 
puikūs, o kaip komandos žaidėjai – nepralenkia-
mi. Lengvai montuojami. Tiesiog viską prijunkite, 
įdėkite suvirinimo vielos ritę ir pradėkite darbą. 
Suvirinimui paruošta. 

„Plug & Weld“ suvirinimo ir ištraukimo sistemos 
„BASIC Line“ ir „FUME Line“ garantuoja tai, ką jų 
atskiri komponentai žada ir sėkmingai vykdo savo 
pažadus jau dešimtmečius: 
 

 ■ Patikrintos, patikimos ir universalios sistemos, 
skirtos visoms standartinėms medžiagoms ir suvi-
rinimo užduotims 

 ■ Lengvai valdoma, patogi aptarnauti, puikiai su-
derinta įranga, pasižyminti puikiu kainos ir 
kokybės santykiu

 ■ Sistemos komponentai, sukurti atsižvelgiant į svei-
katos apsaugą ir ergonomiką, siekiant geresnio 
darbo našumo, o kartu ir suvirinimo siūlių 
kokybėsSukurtas patikimam veikimui  

 ■ Idealūs kompleksiniai sprendimai pradedantie-
siems suvirintojams ir suvirinimo dūmų 
ištraukimo specialistams

 ■  Optimalios suvirinimo sistemos, kai reikalavi-
mai dažnai keičiasi, pvz., mažų serijų gamy-
boje arba atliekant remonto ir technikos 
priežiūros darbus

 ■  Išbandyti suvirinimo technologijų komponen-
tai, kurie pranoksta lūkesčius
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Išbandyti sistemų komponentai – komandoje 
nepralenkiami…

Sujunkite tai, kas turi būti sujungta – ABICOR BINZEL suvirinimo ir ištraukimo sistemas 
„ready-to-weld“ (suvirinimui paruoštos):

 ■ Vienas užsakymo numeris įrangai, kurios komponentai tarpusavyje tiksliai suderinti
 ■ Dažnai keičiamų reikalavimų Išbandytiems komandos žaidėjams sprendimas – sistema „viskas viename“
 ■ Priedai įskaityti, paprasta eksploatacijos pradžia
 ■ Tiesioginis pristatymas, aukščiausios kokybės aptarnavimas ir paprastas »Plug & Weld« (įjungimas ir suvirinimas)

R E A D Y - T O - W E L D

Plug & Weld 
BASIC 350 GC 
aušinami oru

Plug & Weld 
FUME 350 GC 
aušinami oru

Plug & Weld 
BASIC 400 LC 

aušinami skysčiu

Plug & Weld 
FUME 400 LC 

aušinami skysčiu

Užsakymo numeris
SYM.0001.1

Užsakymo numeris
SYM.F001.1

Užsakymo numeris
SYM.0002.1

Užsakymo numeris
SYM.F002.1

02 
DŪMŲ IŠTRAUKIMO 

DEGIKLIS 
–

RAB GRIP 36 HE 2 
aušinami oru

4,00 m
–

RAB GRIP 501D HE 2  
aušinami skysčiu

4,00 m

01
SUVIRINIMO DEGIKLIS

ABIMIG® A T 355 LW  
aušinami oru

4,00 m
–

ABIMIG® W T 440 
aušinami skysčiu

4,00 m
–

03 
DŪMŲ IŠTRAUKIMO 

ĮRENGINYS
– FEC W3 – FEC W3

04 
MAITINIMO ŠALTINIS

inoMIG 350
aušinami oru

inoMIG 350
aušinami oru  

inoMIG 400
aušinami skysčiu

inoMIG 400
aušinami skysčiu



01 SUVIRINIMO DEGIKLIS 
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Sistemos komponentų apžvalga – 
kiekvienas iš šių komponentų jau pats 
savaime – sėkmingo darbo garantas

ABIMIG® A T 355 LW | 4,00 m  
aušinamas oru  

Patikimas lengvasvoris suvirinimo degiklis, kuris 
veikia ir veikia... 
 
Privalumai:  

 ■ Ergonomiškas ir įtampos nekeliantis suvirinimas 
dėl 50 proc. sumažinto žarnos pakuotės svorio ir 
pasukamo degiklio kaklelio

 ■ Keičiamų degiklio kaklelių sistema leidžia greitai 
pakeisti degiklio kaklelį dažnai kintančioms suviri-
nimo užduotims vykdyti 

 ■ Daug laiko sutaupoma atliekant techninę 
priežiūrą, nes degiklio kaklelį galima pakeisti 
tiesiogiai darbo vietoje

Techniniai duomenys pagal EN 60 974-7: 
Apkrova: 340 A CO2

  320 A dujų mišinys
  M21 (DIN EN ISO 14175)
Veikimo trukmė: 60 proc.
Vielos Ø: 1,0–1,6 mm

ABIMIG® W T 440 | 4,00 m
aušinamas skysčiu 

Ypač galingas ir tvirtas, skirtas naudoti lanksčiai…
 
Privalumai: 

 ■ Nuo 350 iki 500 A esant 100 proc. veikimo 
trukmei

 ■ Optimalus valdymas ir prieinamumas dėl 
pasukamų ir keičiamų įvairaus ilgio ir geometrijos 
degiklio kaklelių

 ■ Keičiamų degiklio kaklelių sistema leidžia greitai 
pakeisti degiklio kaklelį dažnai kintančioms suviri-
nimo užduotims vykdyti 

 ■ Daug laiko sutaupoma atliekant techninę 
priežiūrą, nes degiklio kaklelį galima pakeisti 
tiesiogiai darbo vietoje

Techniniai duomenys pagal EN 60 974-7: 
Apkrova: 500 A CO2

  450 A dujų mišinys
  M21 (DIN EN ISO 14175)
Veikimo trukmė: 100 proc.
Vielos Ø: 1,0–1,6 mm



02 SUVIRINIMO DŪMŲ IŠTRAUKIMO DEGIKLIS

03 SUVIRINIMO DŪMŲ IŠTRAUKIMO ĮRENGINYS
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RAB GRIP 36 HE 2 | 4,00 m
aušinamas oru  
RAB GRIP 501 D HE 2 | 4,00 m
aušinamas skysčiu 

Patikimi ir laiko išbandyti, užtikrinantys švarų orą 
suvirinant…
 
Privalumai: 

 ■ Aukščiausio techninio lygio suvirinimo dūmų 
ištraukimas tiesiai jų susidarymo vietoje 

 ■ Lengva žarnos pakuotė ir geras prieinamumas opti-
mizuoja bendrą valdymą

 ■ Standartinė „MB“ susidėvinčių detalių sistema papil-
domai palengvina dūmų ištraukimo degiklių įrengimą

Techniniai duomenys pagal EN 60 974-7: 

RAB GRIP 36 HE 2 (aušinamas oru)
Apkrova: 300 A CO2

  270 A dujų mišinys
  M21 (DIN EN ISO 14175)
Veikimo trukmė: 60 proc.
Vielos Ø: 0,8–1,2 mm

RAB GRIP 501 D HE 2 (aušinamas skysčiu)
Apkrova: 500 A CO2

  450 A dujų mišinys
  M21 (DIN EN ISO 14175)
Veikimo trukmė: 100 proc.
Vielos Ø: 1,0–1,6 mm

FEC W3 

Efektyvus mobilus suvirinimo dūmų ištraukimas…
 
Privalumai: 

 ■ Patikimas suvirinimo dūmų surinkimas su „W3“ filtru, ypač tinkamu dūmams 
surinkti suvirinant gausiai legiruotą chromo-nikelio plieną (sertifikuota pagal IFA) 

 ■ Mažesni valymo intervalai dėl ciklono technologijos, lengvai ir greitai valomas 
nuolatinis filtras

 ■ Lengvas perkėlimas dėl nedidelio svorio ir tolygiai bei lengvai riedančių kietos 
gumos ratukų

Techniniai duomenys: 
Didžiausias oro srautas: 230 m3/h
Didžiausias slėgio  
sumažėjimas:  19.000 Pa
Įtampa:  230 V, 50 Hz
Variklio galia:   1,1 kW
Filtras:   nuolatinis filtras, dulkių 
   klasė M, 0,8 m2

Triukšmo lygis:  76 dB (A)



04 MAITINIMO ŠALTINIS

Techniniai duomenys:

inoMIG 350 (aušinamas oru) 
Tinklo įtampa  400 V, 3 fazės
Saugiklis  16 A inercinis
Vartojamoji galia  13,0 kVA
Cos Phi  0,90
Darbinė įtampa  14,5 - 31,5 V
Reguliavimo diapazonas  20 - 350 A
Tuščiosios veikos įtampa  14,0 V / 76 V
Izoliacijos klasė  F (155°C)
Aušinimo tipas  F
Svoris  72 kg
Apsaugos klasė  IP 23
Veikimo trukmė 60 proc.  350 A / 31,5 V
Veikimo trukmė 100 proc.  280 A / 28,0 V
Matmenys I x P x A (mm)  625 x 340 x 540

inoMIG 400 (aušinamas skysčiu) 
Tinklo įtampa  400 V, 3 fazės
Saugiklis  25 A inercinis
Vartojamoji galia  17 kVA
Cos Phi  0,90
Darbinė įtampa  14 - 34 V
Reguliavimo diapazonas  20 - 400 A
Tuščiosios veikos įtampa  14 V - 72 V
Izoliacijos klasė  F (155°C)
Aušinimo tipas  F
Svoris   89 kg
Apsaugos klasė  IP 23S
Veikimo trukmė 60 proc.  400 A / 34 V
Veikimo trukmė 100 proc.  320 A / 30 V
Matmenys I x P x A (mm)  625 x 340 x 540
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Tvirtas ir labai produktyvus su 4 specialiomis charakteristikomis
 
Privalumai:

 ■ Modulinė konstrukcija, kurią lengva išplėsti ir kurią paprasta naudoti
 ■ Apima 4 specialius suvirinimo lankus: „Cold Steel“, „Power Steel“, „Root 

Steel“ ir „Fast Steel“
 ■ Tvirta konstrukcija su vežimėliu, idealiai tinka sudėtingoms darbo sąlygoms ir 

ilgam naudojimui be funkcinių apribojimų

inoMIG 350 
aušinamas oru 

inoMIG 400 
aušinamas skysčiu 
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„inoMIG“ maitinimo šaltinių ypatumai

Optimaliai papildantis „viskas viename“ sprendimus, „inoMIG“ maitinimo šaltinis pasižymi paprastu, intuityviu valdymu ir tvirta 
konstrukcija, todėl yra vertingas šių sisteminių sprendimų komandos žaidėjas. Jis puikiai uždega lanką, be jokių problemų suvirina 
kampines siūles, užtikrina pastovų suvirinimo lanką ir puikias suvirinimo savybes visose padėtyse. „inoMIG“ suvirinimo maitinimo 
šaltinyje sumontuoti komponentai yra aukštos kokybės, patvarūs ir užtikrina patikimą darbą.

„inoMIG“ maitinimo šaltinio vežimėlis yra tvirtas ir funkcionalus, idealiai tinka naudoti metalo konstrukcijų gamyboje. Jo konstrukcija 
turi papildomai sustiprintą platformą, todėl tinka net sunkiausiomis darbo sąlygomis. Dėl didelių ratų jį lengva pervežti dirbtuvėse ir 
statybų aikštelėse. 

4 specialūs suvirinimo lankai  

Cold Steel
Suvirinant šiuo sumažintos galios šaltuoju trumpuoju 
lanku užtikrinamas puikus tarpų dengiamumas – net 
ir vertikalių – mažoje įkaitimo zonoje, todėl mažiau 
deformuojamas ruošinys. „Cold Steel“ suvirinimo 
lankas tinka šaknies suvirinimui, taip pat MIG 
litavimui.

Power Steel
Suvirinant šiuo koncentruotu, aukšto slėgio 
purškiamuoju lanku galima labai gerai aptikti 
kampinio suvirinimo sanduras, mažiau ruošiant 
siūles ir dideliu greičiu suvirinant mažomis šilumos 
sąnaudomis. Naudojant „Power Steel“ lanką 
viršutiniame galios diapazone pasiekiamas kryptin-
gai stabilus suvirinimas su mažais nuokrypiais. 

Root Steel
Suvirinimo trumpuoju lanku su sumažintu purslų 
kiekiu privalumas – labai geras suvirinimo siūlės 
aptikimas ir didelis suvirinimo greitis su mažomis 
šilumos sąnaudomis. Naudojant „Root Steel“ lanką, 
kryptingai stabilus suvirinimas su mažais nuokrypiais 
pasiekiamas ir viršutiniame galios diapazone. 
Didžiausi jo privalumai yra virinant priverstinio 
formavimo siūles ir šaknines suvirinimo siūles.

Fast Steel
Suvirinant šiuo purškiamuoju lanku galima padidinti 
plieno ir spalvotųjų metalų suvirinimo greitį, ypač 
vidutinio ir didelio storio plokščių. Dėl siauro lanko 
sumažėja šilumos sąnaudos, todėl sumažėja ruošinio 
iškraipymų ir pakartotinio apdirbimo, taip pat 
gerokai sumažėja sąnaudos. „Fast Steel“ lankas 
leidžia gerai aptikti profilį ir išgauti mažiau įpjovų, 
o purslų beveik nesusidaro. 

READY-TO-WELD
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„Plug & Weld“ suvirinimo ir ištraukimo sistemos 
– stiprios pozicijos rinkos segmentuose 

Bendroji gamyba
Patikimumas ir tikslumas – tai tik keletas esminių 
reikalavimų, keliamų suvirintojams ir įrangai, naudoja-
mai bendrojoje gamyboje. Bendrojoje gamyboje 
galima rasti beveik viską – nuo smulkiausių suvirinimo 
siūlių ant labai jautrių medžiagų, kurioms reikia labai 
specializuotų metodų, iki storų lakštų, kurie turi atlaikyti 
ekstremalias apkrovas. Nesvarbu, ar tai būtų vamzdy-
nai, katilai, jungtys, plieniniai ar aliuminio profiliai – 
pagrindiniai reikalavimai čia yra sandarumas, higiena 
ir stabilumas.

Sunkiųjų mašinų gamyba
Šiuo atveju suvirinimo įrangos našumas ir lankstu-
mas yra svarbūs, kad suvirintojas galėtų optimaliai 
atlikti savo darbą. Žemės ūkyje, ekskavatorių 
gamyboje, dirbtuvėse ar net kelių statyboje 
reikalingos tvirtos ir dilimui atsparios medžiagos, 
kurios kelia didžiausius reikalavimus suvirintojui ir 
jo įrankiams.

Laivų statyba ir darbai atviroje jūroje
Laivų, vėjo jėgainių ar gręžimo platformų pamatų 
konstrukcijų storasienių komponentų suvirinimui be 
iškraipymų reikalinga patikima suvirinimo įranga, kuri 
palengvina suvirinimą net uždarose erdvėse ir 
sunkiai prieinamose vietose. Patikimos ir kokybiškos 
suvirinimo siūlės yra toks pat svarbus reikalavimas, 
kaip ir tai, kad nereikėtų perdaryti suvirintų siūlių ir 
po to jų perdažyti. 


