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Розумна 
відмінність 
в технології 
та дизайні…



ABITIG® GRIP та ABITIG® GRIP Little.
Зварювальні TIG пальники від ABICOR BINZEL.

TIG зварювання зазвичай складається з великого 
комплексу зварювальних завдань. Високоточні 
компоненти потребують якісних зварних швів. 
Для цього потрібен високий рівень 
професіоналізму та приладдя, що є легким, 
 зручним та ідеальним для використання.

Для високоточної та доскональної роботи 
ABICOR BINZEL пропонує лінійку зварювальних 
пальників ABITIG® GRIP та ABITIG® GRIP Little. 
Компактні розміри, висока потужність та 
ергономічний дизайн поєднуються в одному 
 пальнику, від якого просто не можливо 
відмовитись.

Для справжніх 
професіоналів – 
найвищий рівень 
TIG пальників…

Використовуючи ці зварювальні пальники, що 
обладнані запатентованими ABICOR BINZEL 
 витратними матеріалами та системою охолод-
ження, зварювальники можуть виконувати 
необхідну роботу з посмішкою… легко та без 
жодних проблем. Зробіть зварювання справжнім 
задоволенням!

Дізнайтесь більше про найкращі в світі 
зварювальні TIG пальники та принципи їх 
оригінального дизайну.
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ABITIG® GRIP 260 W
«ABICOR BINZEL®-Style»

Розумне відведення тепла – 
просто та вдало…

Завдяки запатентованому дизайну пальника, 
який був геніально продуманий до останньої 
деталі, компанія ABICOR BINZEL змогла досягти 
значно більшого показника потужності і в той же 
час спроектувати дизайн TIG пальника таким 
 чином, щоб зменшити його загальний розмір.

Для цього були оптимізовані корпус пальника і 
витратні деталі. Крім того, метою вдосконалення 
було відведення тепла і зменшення температури 
окремих компонентів. Зниження рівня 
 температури збільшує термін служби як 
 витратних деталей, так і самого пальника.

Ідеальне 
 охолодження – 
невід'ємна частина 
TIG-зварки…

Прогресивний розвиток концепції ABICOR 
BINZEL чітко продемонстровано зменшенням 
відстані між охолоджуючою рідиною, та 
 поверхнею, що нагрівається (А), більшою 
 площею охолоджуваної поверхні (В) і 
оптимізованим протоком рідини (С). Всі ці 
 фактори сприяють продовженню строку служби 
витратних частин і значно збільшують 
експлуатаційний ресурс пальника.

Також були покращені характеристики подачі 
захисного газу за рахунок зменшення 
теплопередачі, що призвело до зниження 
турбулентності. Завдяки цьому ризик формування 
пор значно зменшився, а добре охолоджувана 
фронтальна частина пальника гарантує надійний 
і стійкий процес підпалювання дуги.

Перехідна секція протоку 
рідини = 8,94 мм2

Перехідна секція 
протоку рідини = 
9,63 мм2

Відстань між 
 елементами, 
що нагріваються та 
рідиною = 15,0 мм

Відстань між елементами, 
що нагріваються 
та рідиною = 
1,3 мм

Зона 
охолодж. = 

38,0 мм2

Зона 
охолодження

= 7,62 мм2

Зменшення відстані між теплопровідною поверхнею та охолоджувачем разом 
із збільшенням поверхні охолодження витратних деталей, знижує температуру 
у фронтальній частині газового сопла пальника «ABICOR BINZEL®-Style» до 180°.

Розмір зони 
 охолодження

Температура на 
газовому соплі

Відстань між 
теплопровідною 
поверхнею та 
рідиною

15,00 мм

1,30 мм

7,62 мм2

38,00 мм2

461,9 °C

284,9 °C

ABITIG® GRIP 20
«LINDE®-Style»

ABITIG® GRIP 260 W
«ABICOR BINZEL®-Style»
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ABITIG® GRIP 20
«LINDE®-Style»

ABITIG® GRIP 20
«LINDE®-Style»

ABITIG® GRIP 260 W
«ABICOR BINZEL®-Style»

ABITIG® GRIP 20
«LINDE®-Style»

ABITIG® GRIP 260 W
«ABICOR BINZEL®-Style»

461.9 °C

284.9 °C

На малюнку 
 (праворуч) зображе-
ний пальник ABITIG® 
GRIP 260 W з більш 
ламінарним потоком 
газу, що сприяє 
 кращому газовому 
 покриттю і запобігає 
утворенню пор в 
порівнянні з «LINDE® 
-Style» пальником 
ABITIG® GRIP 20.

Ефективність вдосконалених швидкозношуваних 
деталей і концепції охолодження від ABICOR 
BINZEL в порівнянні зі стандартною розробкою 
LINDE® – відомою на весь світ як «LINDE®-Style» – 
стає більш очевидною при прямому порівнянні 
термограм зварювальних пальників ABITIG® GRIP 
260 W і ABITIG® GRIP 20.

Суттєве зменшення температурного навантаження 
передньої частини пальника більш ніж на 35 % 
при однакових зварювальних параметрах є 
 вражаючим доказом ефективності інноваційної 
концепції ABICOR BINZEL.
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ABITIG® GRIP 20
«LINDE®-Style»

ABITIG® GRIP 260 W
«ABICOR BINZEL®-Style»

Роби більше, докладаючи менше зусиль – 
будь простішим…

Пальники «ABICOR BINZEL®-Style» підходять для 
універсального використання, а їх компактний 
дизайн відмінно забезпечує доступ до важкодо-
ступних місць, навіть для нестандартних зварю-
вальних завдань. А в дійсно важких місцях, де 
зазвичай використовується газова лінза, ультра 
вузьке газове сопло пальника дає змогу вільно та 
без проблем виконувати роботу, в той час коли 
інші пальники вже вичерпали свої можливості 
(див. зображення вище).

Один із секретів успіху концепції вдосконалених 
витратних деталей ABICOR BINZEL – це електро-
дотримач, що поєднує у собі цангу і корпус 
 цанги. Цей новий компонент має оптимізовану 
поверхню охолодження і гарантує чітке 
позиціонування вольфрамового електрода.

Це спрощує зберігання витратних частин – тепер 
на один елемент менше!

В умовах жорсткого щоденного використання, 
концепція витратних частин забезпечує зрозумілі 
переваги для користувача, оскільки інноваційний 
електродотримач забезпечує завжди чітке 
позиціонування вольфрамового електрода в центрі 
для оптимальної роботи. Позиціонування електрода 
та зменшення відстані між циркулюючою рідиною 
і поверхнею, що нагрівається (в одинадцять разів 
менша чим в пальниках «LINDE®-Style»), гарантує 
відмінне відведення  тепла та значно менший 
ступінь зношення вольфрамового електроду.

Легкий доступ до 
важкодоступних 
місць в поєднанні з 
максимальною 
ефективністю…

«ABICOR BINZEL®-Style» пропонує чіткі переваги при роботі у 
важкодоступних місцях…
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

Окрім економії вольфрамових електродів, також 
заощаджується час, що витрачався б на їх заточу-
вання.

Коли електрод потрібно замінити, це можна 
зробити дуже швидко лише за декілька кроків. 
Потрібно трохи послабити ковпачок і легко 
натиснути на кінець ковпачка пальцем. Після 
цього електрод може бути замінений без зайвих 
зусиль. Просто і швидко – без допомоги 
інструментів! (Мал.: 1.1–1.3)

Через значно більший вплив від нагріву витратних 
деталей на пальниках «LINDE®-Style», 
вольфрамовий електрод зазвичай нелегко 
замінити. Досить часто високі термічні 
навантаження спричиняють «залипання» 

вольфрамового електроду всередині цанги. Така 
заміна потребує терпіння і часу, а часто ще й 
використання додаткових інструментів. 
(Мал.: 2.1–2.4)

Це чітко доводить, що оптимальне охолодження 
компонентів фронтальної частини пальників 
ABICOR BINZEL®-Style є досягненням, яке відіграє 
ключову роль у скороченні простоїв від частої 
заміни витратних деталей.

На ілюстрації зображений 
ефект «залипання» 

 електрода всередині 
 цанги на пальнику 

«LINDE®-Style».

легка заміна

Послабити ковпачок… Послабити ковпачок…

легко натиснути пальцем на кінець ковпачка…
часто ковпачок має буди викручений повністю, тому що він може 
«пригоріти» до цанги…

витягнути електрод і замінити його на інший… в результаті можливе «залипання» електрода…

якщо цанга повністю зруйнована, заміна електрода 
перетворюється на випробування терпіння…

«ABICOR BINZEL®-Style» гарантує 
заміну електрода менш ніж за 
30 секунд!
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Зміна уявлення про вольфрамові електроди – 
нова марка E3® від ABICOR BINZEL. Електроди 
E3® (з рідкоземельними компонентами) 
г арантують найвищу якість TIG-зварювання без 
жодного натяку на радіоактивність.

Переваги з першого погляду:
 ■ Зварювальник не підпадає під вплив 

радіоактивних матеріалів.
 ■ Зменшення забруднення навколишнього 

 середовища. Залишки матеріалу та пил 
від шліфування не є небезпечними 
відходами.

 ■ Не потрібно особливих засобів 
безпеки для зберігання і 
транспортування.

E3® – правильне рішення для
людини і навколишнього 
середовища!

Всі логотипи і торгові марки, що були названі і зображені є зареєстрованими 
 логотипами і торговими марками їх відповідних власників.

ABITIG® GRIP та ABITIG® GRIP Little. 
Найкращі TIG пальники для справжніх професіоналів.

Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG 
P.O. Box 10 01 53 · D-35331 Гіссен
Телефон: +49 (0) 64 08 / 59-0
Факс: +49 (0) 64 08 / 59-191
Email:  info@binzel-abicor.com

www.binzel-abicor.com

зварювальні TIG пальники «ABITIG® GRIP Little» (рідинне охолодження)
Тип Потужність (А) ТУ Вольфрамові електроди

DC AC (%) (Ø мм)
ABITIG® GRIP Little 180 W 180 130 100 1,0–3,2
ABITIG® GRIP Little 260 W 240 170 100 1.0–3.2

зварювальні TIG пальники «ABITIG® GRIP Little» (повітряне охолодження)
Тип Потужність (А) ТУ Вольфрамові  електроди

DC AC (%) (Ø мм)
ABITIG® GRIP Little 90  90  60 35 1,0–1,6
ABITIG® GRIP Little 150 / 150 F 140 100 35 1,0–2,4

зварювальні TIG пальники «ABITIG® GRIP» (повітряне охолодження)
Тип Потужність (А) ТУ Вольфрамові електроди 

DC AC (%) (Ø мм)
ABITIG® GRIP 150 / 150 F 150 105 35 1,0–2,4
ABITIG® GRIP 200 / 200 F 200 140 35 1,6–3,2

зварювальні TIG пальники «ABITIG® GRIP Little» (рідинне охолодження)
Тип Потужність (А) ТУ Вольфрамові електроди

DC AC (%) (Ø мм)
ABITIG® GRIP 260 W 260 185 100 1,0–3,2
ABITIG® GRIP 260 W SC 340 240 100 1,0–3,2
ABITIG® GRIP 450 W 400 280 100 1,6–4,8
ABITIG® GRIP 450 W SC 450 320 100 1,6–4,8
ABITIG® GRIP 500 W 500 350 100 1,6–6,4


