Integra® palackok
Innováció a biztonságosabb hegesztéshez és
termikus vágáshoz

Kisebb, könnyebb, egyszerűbben
használható, biztonságosabb
Nagyobb biztonság
• Stabilabb - alacsonyabb, mint a klasszikus palackok
• Alacsony kimeneti nyomás - stabilan 4 barra beállítva
• A kezelő nem kerül érintkezésbe a magas töltőnyomással
• A fogantyúval ellátott védőfedél folyamatosan védi a
beépített nyomásszabályozót és a szelepet
Könnyebb használat
• Kisebb, könnyebb és könnyen kezelhető
• Könnyű csatlakoztatás gyorscsatlakozóval
(nincs szükség szerelőkulcsokra)
• A kezelés mindössze a palack nyitására/zárására
korlátozódik
Időt és pénzt takarít meg
• Beépített nyomáscsökkentő szelep nem szükséges szabályozót venni vagy javítani
• Beépített gázmegtakarító jobban gazdálkodik a gázzal
• Előre beállított áramlási sebesség megkönnyíti a kezelést

Oxigén és acetilén
Integra® palackokban
Fogantyú/védőfedél

Biztonsági csatlakozó

Megkönnyíti a palack kezelését és védi a
beépített berendezéseket. Egyben megkönnyíti
a hozzáférést a csatlakozóhoz, a szelephez és
a tartalomkijelzőkhöz. Teljesíti az EN ISO 11117
szabvány követelményeit.

Olyan biztonsági rendszer a kimeneten, amely
gondoskodik róla, hogy a gáz ne szivárogjon,
ha a készülék nincs csatlakoztatva
a gyorscsatlakozóhoz.

Tartalomkijelző
Az üres és a teli palackok könnyen,
azonnal megkülönböztethetőek, akár
használatban vannak, akár nem.
Variálható
nyomásszabályozás (0-8 bar)
Hozzáigazítható a vágás,
hegesztés, forrasztás minden
alkalmazásához.

Vételező gyorscsatlakozó
Rendkívül biztonságos gázvételezést
tesz lehetővé. A gyorscsatlakozó
csatlakoztatásához nincs szükség
szerszámra. A gyorscsatlakozó önbiztosító
rögzítőrendszere megakadályozza
a véletlen szétkapcsolódást.
Integrált biztonsági berendezések:
• Elmozdulás elleni
biztonsági mechanizmus
• Száraz alap
• Visszaáramlásgátló
• Visszacsapás elleni
biztosíték
• Porszűrő

Töltőcsatlakozó

Védőgázok Integra®
palackokban
Fogantyú/védőfedél

Beépített gázmegtakarító

Megkönnyíti a palack kezelését és
védi a beépített berendezéseket.
Egyben megkönnyíti a hozzáférést
a csatlakozóhoz, a szelephez és a
tartalomkijelzőkhöz. Teljesíti az EN ISO
11117 szabvány követelményeit.

Gázt takarít meg. Csökkenti
a költségeit.

Tartalomkijelző

Gyorscsatlakozó

Az üres és a teli palackok könnyen,
azonnal megkülönböztethetőek,
akár használatban vannak,
akár nem.

Az Ön szükségleteinek
megfelelő áteresztőképesség.
A könnyű és gyors
csatlakoztatás gázt takarít
meg, és csökkenti a gyártási
költséget palackcsere esetén.

Beépített
nyomáscsökkentő szelep
A kimeneti nyomás 4 barra
van beállítva. A vákuumos
biztosíték megakadályozza
a palack tartalmának
szennyeződését.

Töltőcsatlakozó

Gázok hegesztéshez
és termikus vágáshoz:
Az Integra® palackokban a következő
termékeket kínáljuk:
Maxx® védőgázok
• Alumaxx® Plus
A legmegfelelőbb gáz alumínium TIG és MIG hegesztésére.
• Ferromaxx® 7
A vékony szénacél lemezek specialistája.
• Ferromaxx® 15
Szénacél MAG hegesztéséhez való
megbízható és sokoldalú gáz.
• Ferromaxx® Plus
A leghatékonyabb gáz rozsdamentes acél MAG hegesztésére.
• Inomaxx® 2
Megbízható keverék vékony és közepes rozsdamentes acél MAG hegesztésére.
• Inomaxx® Plus
A legjobb gáz rozsdamentes acél MIG/MAG hegesztésére.
Normál gázok
• Euromix M13 (2 % oxigén az argonban)
Rozsdamentes acél MAG módszerrel történő hegesztéséhez.
• Euromix M13 (18 % CO2 az argonban)
Szénacélok MAG hegesztéséhez, valamint szén- és rozsdamentes acélok védőgázban,
üreges huzallal történő hegesztéséhez.
• M20 ArC 8 (8 % CO2 az argonban)
Szénacélok MAG módszerrel történő hegesztéséhez.
• Argon
Hagyományos gáz TIG és MIG hegesztéshez
• Oxigén/Acetilén
Termikus vágáshoz és hegesztéshez.
Valamennyi gáz megfelel az ISO 14175 szabványnak.
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