
PSF cu absorbție noxe
Pistolete cu absorbție a noxelor cu o 
capacitate excelentă de absorbție

Aplicații industriale

 Industria auto
 Confecții metalice ușoare
 Industria petrochimică
 Industria siderurgică
 Fabricarea de bazine și rezervoare
 Șantiere navale portuare și offshore
 Reparații și întreținere 
 Industria siderurgică 
 Producție industrială și generală 

Gamă de pistolete cu absorbție a noxelor, cu design 
robust și fiabil, destinate captării noxelor direct la sursă 
Sunt disponibile atât pistolete răcite cu gaz, cât și cu 
apă, cu cablu de până la 5 m. 

Grație piesei rotative în formă de T, pistoletele pot fi 
ușor conectate la unitatea de absorbție a noxelor. 
Designul asigură absorbția noxelor și murdăriei înainte 
de a ajunge la componenta critică: mufa Euro.

Pentru a garanta rezultate optime ale sudării, pistoletele 
PSF cu absorbție noxe sunt echipate cu consumabile 
PSF, renumite pentru rezistența lor.

 Furtun protejat cu piele

 Articulație de tip nucă robustă, din oțel, pentru o mobilitate 
sporită

 Piesă în T rotativă, poziționată la distanță

 O gamă extinsă de consumabile PSF robuste, printre care 
duze CuCrZr, dotare standard

Pentru mai multe informații, vizitați esab.com.

Modulul RS3 oferă posibilitatea de a selecta între trei 
programe. RS3 este compatibil cu orice sistem ESAB cu 
panouri de comandă MA23-, MA24-, MA25-, U6- sau U82, 
precum și cu alimentatoarele de sârmă Robust Feed Pulse.

Piesa rotativă în formă de T asigură o conexiune flexibilă la 
unitatea de absorbție a noxelor. Poziționarea separată a piesei 
în formă de T protejează componentele sensibile ale mufei 
Euro de particulele de noxe și murdărie.

Când alegeți un aparat de sudură cu performanțe superioare, aveți nevoie de metalele de adaos ESAB cu performanțe superioare.
Pentru mai multe informații, vă invităm pe esab.com/fillermetals.



Specificații
Model PSF 260C PSF 415C PSF 420Cw

Răcire Gaz Gaz Apă

Curent de sudare în CO2 250 A la 60% 380 A la 60% 450 A la 100%

Curent de sudare în amestec de gaz 225 A la 60% 325 A la 60% 450 A la 100%

Debit gaz recomandat 8 - 12 l/min 10 - 18 l/min 10 - 20 l/min

Volum absorbție 40 m³/h 60 m³/h 48 m³/h

Diferență de presiune 1,8 Pa 5,0 Pa 3,8 Pa

Diametru sârmă 0,6 - 1,0 mm 0,8 - 1,6 mm 1,0 - 1,6 mm

Marcă de certificare (standarde) CE (IEC 60974-7)

Temperatură de exploatare -10 / 40°C

Lungime cablu 3 m, 4 m, 5 m
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Informaţii despre comenzi
Model Răcire 3 m 4 m 5 m

PSF 260C Gaz 0700025420 0700025421 0700025422

PSF 415C Gaz 0700025440 0700025441 0700025442

PSF 415C RS3 Gaz 0700025443 0700025444 0700025445

PSF 420Cw Apă 0700025450 0700025451 0700025452

PSF 420Cw RS3 Apă 0700025453 0700025454 0700025455

Pentru consumabile și piese de schimb, consultați fișele cu date sau manualul de instrucțiuni PSF.
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