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"Teknologiaa, joka yhdistää" 
 

Tämän ajatuksen myötä Alexander Binzel Hitsaustekniikka Oy esittelee ABICOR 

BINZELin, yhden maailman suurimman kaarihitsaus- ja leikkauspoltinten valmista-

jan uusimmat ratkaisut Nordic Welding Expo 2016 -messuilla Tampereen Messu- 

ja Urheilukeskuksessa 15. – 17.3.2016. 

 

Osastolla A 412  voi tutustua erittäin monipuoliseen hitsaus- ja leikkauspoltin- 

valikoimaan. ABICOR BINZEL tarjoaa vankkaa asiantuntemusta liittyen hitsaus- ja 

leikkausmenetelmiin ja tuo markkinoille uusia ratkaisuja kaikkiin tuoteryhmiin. Uusia  

tuotteita on kehitetty yhdessä alan huippuasiantuntijoiden kanssa maailmanlaajuisen  

yhteistyön tuloksena. ABICOR BINZEL ei yhdistä vain materiaaleja, vaan tuo yhteen  

myös ammattilaiset, jotka käyttävät ja ymmärtävät viimeisintä hitsausteknologiaa. 

 

Esittelemme mm. seuraavia tuotteita / tuoteryhmiä osastollamme : 

 

MIG/MAG –tuoteryhmässä päästään tutustumaan ensimmäisiin maistiaisiin touko-

kuussa lanseerattavasta MB Evo / MB Evo Pro –poltinsarjasta. Uudet polttimet 

ovat entistä kevyempiä ja myös poltinten rakennetta on uusittu sekä ilma- että nes-

tejäähdytteisten poltinten osalta. 

 

MIG/MAG -tuoteryhmässä on esillä myös uudet, tehokkaat, nestejäähdytteiset 

ABIMIG® W T –MIG-hitsauspolttimet, joiden rakenne tekee hitsaajan työstä er-

gonomisempaa ja vähemmän lihaksia kuormittavaa. Valikoima sisältää kuormitet-

tavuudeltaan 350 A – 600 A nestejäähdytteiset polttimet. Polttimissa on vaihdetta-

vat, kierrettävät kaulat, joiden sovittaminen erilaisiin hitsattaviin kohteisiin on help-

poa ja nopeaa. 

                
 

Kuva 1.: ABIMIG®  W T  -hitsauspoltin  
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TIG-tuoteryhmässä esittelemme mm. ABITIG® GRIP Little –kädensijoilla  varus-

tetut TIG-hitsauspolttimet, jotka pienen kokonsa ja keveytensä ansiosta soveltuvat 

vaikeamminkin hitsattaviin kohteisiin. Polttimien kädensijat voidaan varustaa moni-

puolisilla kytkin- sekä ohjausmoduuleilla. Kulutusosat ovat yhteensopivia tuttujen 

SR-polttimiemme kulutusosien kanssa. 

 

 
 

Kuva 2.: ABITIG® GRIP Little -polttimet 

 

 

ROBO-tuoteryhmässä on tarjolla monia erilaisia vaihtoehtoja yhä voimakkaasti 

kehittyvään robottihitsaukseen. Yhä monimutkaisemmat työkappaleet ja tiukemmat 

toleranssit asettavat yhä enemmän vaatimuksia hitsauspolttimelle. ABICOR 

BINZEL tarjoaa ratkaisun kaikkiin robottityyppeihin, on kysymyksessä joko ilma- tai 

nestejäähdytteinen hitsaus. 

 

       
 

Kuva 3.: ABIDOT-ohjelmointiavustin 
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Osastollamme voit tutustua myös uusiin kannettaviin CR 1000 ja CR 1250  

-jäähdytyslaitteisiin, jotka täydentävät ilmajäähdytteiseen hitsaukseen tarkoitetut 

virtalähteet nestejäähdytteisillä hitsauspolttimilla käytettäviksi. Laitteissa yhdistyvät 

hyvä jäähdytyskyky, kompakti koko ja helppo käsiteltävyys. 

 

                                
 

Kuva 4.: Jäädytyslaitteet CR 1000 ja CR 1250 

 

 

 

Alexander Binzel Hitsaustekniikka Oy, Nordic Welding Expo 2016, osasto A 412. 
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