
Protecţia activă a sănătăţii
cu o tehnologie inovatoare
de extracţie a fumului.

xFUME VAC
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xFUME VAC 
Extracţia 
fumului.

Fumul de sudare este nociv pentru sănătate. Pe 
lângă gazele periculoase, conţine particule 
minuscule care intră în sânge prin plămâni și pot 
cauza boli. Din acest motiv, angajatorii sunt obligaţi 
să protejeze sudorii de aceste substanţe pentru a 
preveni boli grave, precum cancerul pulmonar.

Cu sistemele de extracţie a fumului xFUME VAC, 
ABICOR BINZEL oferă soluţii puternice pentru 
extragerea eficientă și fiabilă a fumului prevenind 
inhalarea particulelor dăunătoare.

Tehnologie eficientă cu vacuum scăzut și 
ridicat.
Unităţile xFUME VAC funcţionează cu tehnologie 
cu vacuum scăzut sau ridicat. În funcţie de model, 
fumul și alte particule mici eliberate în timpul 
sudării sunt extrase direct de la punctul de origine 
cu până la 26.000 PA și curăţate într-un filtru 
special.

Compact, robust și mobil.
Sistemele xFUME VAC compacte și robuste sunt 
absolut potrivite pentru utilizare industrială. Datorită 
rolelor lor, acestea pot fi transportate convenabil 
oriunde este necesară extracţia fumului. Ele 
funcţionează mult mai eficient decât sistemele de 
extracţie staţionare sau centralizate.

xFUME VAC: Tehnologie de extracţie performantă 
pentru protecţia fiabilă a sănătăţii.
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Soluţii de extracţie pentru sudarea manuală și 
robotizată. Puternic și de încredere!

Ideal pentru uz industrial.
Soluţiile robuste și durabile VAC xFUME sunt 
potrivite ideal pentru utilizare industrială intensă. 
Sunt disponibile soluţii adecvate pentru diferite 
procese de sudare, condiţii de operare și intensitate 
de utilizare:

xFUME VAC FLEX:  Soluţie compactă și flexibilă de 
extracţie pentru staţii de lucru 
individuale mobile

xFUME VAC  Extracţie performantă pentru  
ADVANCED:   una sau două posturi de lucru 

manuale de sudare
xFUME VAC PRO:  Extracţie de înaltă performanţă 

pentru până la patru posturi de 
sudare robotizată xFUME VAC FLEX xFUME VAC ADVANCED xFUME VAC PRO
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xFUME VAC FLEX: Soluţie compactă și flexibilă de 
extracţie pentru staţii de lucru individuale mobile.

Beneficiile dumneavoastră.

Unitatea mobilă de extracţie xFUME VAC FLEX este versatilă și întotdeauna este alegerea potrivită atunci 
când este necesar un sistem de extracţie eficient și flexibil pentru o staţie de lucru mobilă.

 ■ Pâlnie de extracţie mobilă, cu braţ de 2, 3 sau 4 m, pentru o 
plasare ușoară și precisă

 ■ Design compact, ușor și mobil pentru utilizare mobilă și 
transport ușor

 ■ Motor durabil, cu întreţinere redusă, fără perii de cărbune 

 ■ Manevrare ușoară datorită filtrului de unică folosinţă care 
poate fi înlocuit

 ■ Iluminare LED integrată pentru condiţii optime de iluminare 
chiar și pentru piese înguste

 ■ Instalare simplă „plug & play”
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Detalii dintr-o privire.

xFUME VAC FLEX poate 
fi utilizat flexibil la 
aproape orice post de 
sudare manuală și 
pentru toate aplicaţiile 
de sudare, tăiere și 
polizare. Unitatea de 
extracţie este, de 
asemenea, potrivită 
pentru zonele deosebit 
de înghesuite și greu de 
tratat, cu condiţii de 
iluminare slabe și sarcini 
în care este necesar un 
pistolet ABICOR 
BINZEL, standard, fără 
extracţie de noxe.

xFUME VAC FLEX

Flexibilitate 
maximă pentru 
toate sarcinile 
de extracţie.

Hota de aspiraţie cu
iluminare LED integrată
și grile de protecţie

Carcasă
metalică robustă

Cartuș filtrant – ușor de înlocuit



6

xFUME VAC ADVANCED: Sistem de extracţie puternic 
pentru până la două posturi manuale de sudare.

Beneficiile dumneavoastră.

În combinaţie cu pistoletele cu extracţie a fumului de la ABICOR BINZEL, sistemul mobil de extracţie xFUME 
VAC ADVANCED extrage fumul de sudare direct de acolo de unde apare.

 ■ Deosebit de puternic datorită tehnologiei cu vacuum înalt, 
cu o presiune negativă de peste 16.000 PA

 ■ Două conexiuni pentru furtunuri de extracţie

 ■ Pentru lucrul flexibil și confortabil, până la două staţii de 
lucru cu un singur sistem

 ■ Curăţarea automată a filtrului prin impuls de aer comprimat

 ■ Foarte eficient datorită filtrului, care filtrează până la 99,95 % 
din tot praful > 0,1 μm

 ■ Pornire/oprire automată prin clemă de curent pentru costuri 
de operare reduse și uzură mai mică

 ■ Design compact și robust cu rotile pentru utilizare mobilă și 
transport ușor
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Detalii dintr-o privire.

Combinat cu pistoletele cu extracţie a noxelor RAB GRIP HE, de la ABICOR 
BINZEL, xFUME VAC ADVANCED este deosebit de eficient. Datorită coordonării 
optime, acestea asigură o extracţie extrem de eficientă direct la duza de gaz, 
având o vedere clară a arcului în același timp. Pistoletele cu extracţie de noxe RAB 
GRIP HE pot fi conectate cu ușurinţă la toate posturile de sudare MIG/MAG 
existente.

xFUME VAC ADVANCED

Este ideal pentru 
pistoletele cu 
extracţie a 
noxelor RAB 
GRIP HE.

Panou de control

Conexiune pentru 
furtunul de extracţie

Conexiune de aer comprimat 
pentru curăţare automată 100 %

Colector de
praf cu sertar

Caseta de control cu 
motoare de 2 x 0,8 kW
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xFUME VAC PRO: Sistem de extracţie puternic pentru 
până la patru pistolete de sudare robotizată.

Beneficiile dumneavoastră.

Unitatea mobilă de extracţie xFUME VAC PRO este potrivită pentru funcţionarea continuă 24 de ore și este 
proiectată ideal pentru conectarea la pistolete de sudare robotizată ABICOR BINZEL.

 ■ Foarte eficient datorită tehnologiei cu vacuum înalt, cu o 
presiune negativă de peste 26.000 PA

 ■ Până la patru conexiuni pentru furtunuri de extracţie

 ■ Furtunuri de extracţie de până la 30 m pentru conectarea 
ușoară la mai mulţi roboţi de sudare

 ■ Compresor cu canal lateral durabil, de întreţinere redusă

 ■ Curăţarea automată a filtrului cu impulsuri de aer 
comprimat

 ■ Pornire/oprire automată prin conexiune directă la PLC 
pentru costuri de operare reduse și uzură mai mică

 ■ Design compact și robust cu rotile pentru utilizare mobilă 
și transport ușor
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Detalii dintr-o privire.

În combinaţie cu pistoletele de sudare robotizată 
ABIROB® A 500, W 500, W 600 sau W 652 de la 
ABICOR BINZEL, sistemul xFUME VAC PRO este 
extrem de eficient și puternic. Datorită coordonării 
perfecte, acestea asigură o extracţie extrem de 
eficientă la duza de gaz în funcţionare continuă. 
Conexiunea se face simplu prin intermediul kitului de 
extracţie xFUME ROBO.

xFUME VAC PRO

Ca sistem: 
Perfect într-o 
echipă cu 
pistpletele de 
sudare 
ABIROB®.

Cutie de filtrare
cu 4 filtre

Panou de control

Conexiune pentru 
furtunul de extracţie



xFUME VAC FLEX xFUME VAC ADVANCED xFUME VAC PRO

Debit maxim de aer: ∼ 1.200 m3/h ∼ 340 m3/h ∼ 700 m3/h

Conexiuni: Braţ de extracţie 2 2/4

Diametrul conexiunii: – 60 mm 60 mm

Vacuum maxim: – ∼ 16.000 PA ∼ 26.000 PA

Nivel zgomot: ≤ 72 dB (A) ≤ 68 dB (A) ≤ 75 dB (A)

Tensiune: 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

Putere motor: 1,1 kW 2 x 0,8 kW 3,0 / 5,5 kW

Eficienţa filtrului: ≥ 99,95 % ≥ 99,95 % ≥ 99,95 %

Curăţare: fără automată automată

Start/stop automat: nu da da

Debit de aer reglabil: nu da da

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

Dimensiuni: 700 x 700 x 1.095 mm 370 x 370 x 940 mm 700 x 700 x 1.540 mm
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Date tehnice.

Unităţi extracţie xFUME VAC

xFUME VAC –
mobil, flexibil, 
eficient!



Descriere Tensiune Versiune Caracteristici Nr. art.

xFUME VAC FLEX 115 V 50 Hz Vacuum scăzut Braţ de extracţie L = 2 m 601.0090.1

xFUME VAC FLEX 115 V 50 Hz Vacuum scăzut Braţ de extracţie L = 3 m 601.0091.1

xFUME VAC FLEX 115 V 50 Hz Vacuum scăzut Braţ de extracţie L = 4 m 601.0092.1

xFUME VAC FLEX 115 V 60 Hz Vacuum scăzut Braţ de extracţie L = 2 m 601.0093.1

xFUME VAC FLEX 115 V 60 Hz Vacuum scăzut Braţ de extracţie L = 3 m 601.0094.1

xFUME VAC FLEX 115 V 60 Hz Vacuum scăzut Braţ de extracţie L = 4 m 601.0095.1

xFUME VAC FLEX 230 V 50 Hz Vacuum scăzut Braţ de extracţie L = 2 m 601.0096.1

xFUME VAC FLEX 230 V 50 Hz Vacuum scăzut Braţ de extracţie L = 3 m 601.0097.1

xFUME VAC FLEX 230 V 50 Hz Vacuum scăzut Braţ de extracţie L = 4 m 601.0098.1

xFUME VAC ADVANCED 230 V 50/60 Hz Vacuum înalt 1 la 2 Racorduri de evacuare 601.0099.1

xFUME VAC ADVANCED 115 V 50/60 Hz Vacuum înalt 1 la 2 Racorduri de evacuare 601.0100.1

xFUME VAC PRO 3P 230 V 3,0 kW 50/60 Hz Vacuum înalt 1 la 2 Racorduri de evacuare 601.0101.1

xFUME VAC PRO 3P 230 V 5,5 kW 50/60 Hz Vacuum înalt 1 la 4 Racorduri de evacuare 601.0102.1

xFUME VAC PRO 3P 380 V 3,0 kW 50/60 Hz Vacuum înalt 1 la 2 Racorduri de evacuare 601.0103.1

xFUME VAC PRO 3P 380 V 5,5 kW 50/60 Hz Vacuum înalt 1 la 4 Racorduri de evacuare 601.0104.1

Kit extracţie xFUME ROBO

Set complet Nr. art. Nr. art. 

pt. 3 m pt. 3 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

Pistolet sudare robotizată
ABIROB® W (standard)

Kit extracţie
xFUME ROBO, complet
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Informaţii comandă.

Unităţi extracţie xFUME VAC
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xFUME VAC și pistoletele cu extracţie a noxelor RAB 
GRIP HE. Soluţie ideală de sistem!

Suplimentele ideale pentru sistemul de extracţie 
xFUME VAC ADVANCED sunt noile pistolete cu 
extracţie a noxelor RAB GRIP HE de la ABICOR 
BINZEL. Împreună, aceste sisteme perfect 
coordonate stabilesc noi standarde de extracţie.

Noile pistolete RAB GRIP HE capturează fumul 
acolo unde este produs: direct la duza de gaz. 
Pentru a împiedica o duză de extracţie să 
împiedice accesibilitatea la componentă și o 
vedere clară a arcului, RAB GRIP HE captează 
fumul la aprox. 45 mm în aval de duza de gaz.

Datorită noii geometrii conice a duzelor, a noului 
ansamblu de cabluri și a tuburilor de extracţie, 
precum și a conexiunii optimizate a mașinii, RAB 

Pistolete cu 
extracţie a 
noxelor RAB 
GRIP HE ...

GRIP HE extrage optim fumul de sudură chiar și în 
poziţii dificile de lucru. De exemplu, eficienţa de 
extracţie în poziţie orizontală este de peste 95 %, 
ceea ce plasează sistemul în gama superioară a 
pistoletelor cu extracţie de noxe.

protecţie eficientă a sănătăţii cu cele mai bune 
condiţii de lucru posibile și este adecvată pentru o 
utilizare industrială.


