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1  Presiunea intrare: 
Min. 2.5 bar (max. 3.5 bar);  
Debitul min.: 0.7 l/min.

Datele tehnice sunt caracteristice pistoletelor cu 
lungimea de 8,00 m.

Seria ABITIG® GRIP “ABICOR BINZEL-Style“, răcire 
cu aer și lichid, oferă vârful performanței printr-un 
pachet ușor și confortabil.
Sistemul de răcire garantează durată mare de 
utilizare și permite folosirea electrozilor de Wolfram 
scurți printr-o disipare optimizată a căldurii.

Reducerea cantității de consumabile la numai trei 
componente (capac, port-electrod/portelectrod cu 
lentilă gaz și duză gaz filetată) simplifică utilizarea 
și ajută la reducerea costurilor aferente depozitării.

Designul inovativ previne transferul căldurii de 
la duza de gaz la corpul pistoletului. Acesta 
protejează pistoletul, mărește durata de utilizare și 
de asemenea reduce costurile cu întreținerea.

Mânerele inteligente ABITIG® GRIP oferă un 
confort mărit datorită introducerii a numeroase 
elemente de comandă și control. Mai mult, mâ-
nerele sunt protejate împotriva vârfurilor de înaltă 
frecvență (HF).

 n Un mâner ergonomic pentru toate pistoletele 
ABITIG® GRIP – oferă o prindere deosebită și 
un sentiment de încredere.

 n Mâner cu comutator și funcții de control integra-
te – individual și ergonomic.

 n Articulație scurtă cu bilă pentru rază optimă de 
îndoire și manipulare ușoară.

 n Pachet de furtunuri ușor și flexibil, cu conexiuni 
modulare la partea spre mașină, pentru toate 
tipurile uzuale de echipamente WIG.

 n Reducerea costurilor cu depozitarea – numai 3 
consumabile.

Pistolete pentru sudare WIG “ABITIG® GRIP”
Răcire aer și lichid

ABITIG® GRIP 150 / ABITIG® GRIP 150 F
Date tehnice (EN 60 974-7)
(with gas nozzle 36 mm):
Tip răcire: aer
Curent: 150 A DC
 105 A AC
Durata activă: 35 %
Electrod Wolfram: Ø 1.0–2.4 mm

ABITIG® GRIP 260 W
Date tehnice (EN 60 974-7):
Tip răcire: lichid1

Curent: 280 A DC / 260 A DC
 195 A AC / 185 A AC
Durata activă: 60 % / 100 %
Electrod Wolfram: Ø 1.0–3.2 mm

Pistolet complet Corp pistolet
Tip Răcire Nr. art. Versiune Nr. art.
ABITIG® GRIP 150 aer vezi comentariu2 Standard; 60.0 mm 776.0010
ABITIG® GRIP 150 F aer vezi comentariu2 Flexibil; 60.0 mm 776.0130
ABITIG® GRIP 260 W lichid vezi comentariu2 Standard; 60.0 mm 777.0010
 ² Datorită diferitelor tipuri de conexiuni la mașină, nu putem preciza aici un număr de articol pentru pistolete. Vă rugăm consultați catalogul pistolete WIG complete, existent în secțiunea down-
load la adresa: www.binzel-abicor.ro.
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Duză gaz, ceramică 
(10 buc.)

Versiune             
Standard

Versiune               
bilă

Versiune standard Pentru  
lentilă gazx = 36 mm x = 60 mm

Ø 6.5 mm 777.0081 770.0081.10 777.2171 777.2175 –
Ø 8.0 mm 777.0082 770.0082.10 777.2172 777.2176 –
Ø 10.0 mm 777.0083 770.0083.10 777.2173 – –
Ø 11.5 mm 777.0084 770.0084.10 777.2174 – –
Ø 12.5 mm – – – – 778.1183
Ø 16.0 mm – – – – 778.1184
Ø 19.5 mm – – – – 778.1188

Consumabile

Capac (1 buc.) Scurt Mediu
 776.0053 771.0051

Portelectrod/ 
Portelectrod cu lentilă 

Portelectrod                     
(5 buc.)

Portelectrod cu lentilă    
(5 buc.)

Portelectrod cu lentilă    
(5 buc.)

Ø 1.0 mm 776.0061 776.0171 776.0171
Ø 1.6 mm 776.0062 776.0172 776.0172
Ø 2.0 mm 776.0067 776.0177 776.0177
Ø 2.4 mm 776.0063 776.0173 776.0173
Ø 3.2 mm 776.0064 776.0174 776.0174

Lentilă gaz (1 buc.)  Lentilă gaz
Ø 1.6 mm  775.0122
Ø 2.4 mm  775.0123
Ø 3.2 mm  775.0124

Izolator /  
Inel adaptor

Versiune standard  
(10 buc.)

pt. lentilă gaz 
(1 buc.)

Izolator 776.1043 776.0443
Inel adaptor – 776.0441

ABITIG® GRIP 150 / ABITIG® GRIP 260 W
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