
Přenosná lahev Integra®

Inovace pro mobilitu a 
bezpečnější svařování



Přenosná, lehčí, snadnější 
použití, bezpečnější
Bezpečnější na pracovišti

• Kompaktní a lehká, můžete jednoduše přenášet na 
Vašem pracovišti. Je v souladu s směrnicemi EU.* 

• Nízký výstupní tlak – pevně nastaven na 4 bary

• Obsluha nepřichází do styku s vysokým plnícím tlakem

• Ochranný kryt s madlem neustále chrání zabudovaný 
regulátor a ventil

Snazší aplikace

• Snadné připojení rychlospojkou 
(není potřeba montážních klíčů)

• Obsluha spočívá pouze v otvírání/zavírání lahve

Šetší Váš čas a finanční náklady

• Zabudovaný redukční ventil – pro uživatele odpadají 
náklady na pořízení a servis redukčních ventilů

• Vestavěný spořič – hospodaří s plynem

• Přenosné lahve využívají technologii plnění  pod 
tlakem 300 bar

* Maximální hmotnost 25 kg



Madlo/ochranný kryt

Usnadňuje manipulaci s lahví a 
chrání integrovaná zařízení. Zároveň 
usnadňuje přístup k přípojce, k ventilu a 
indikátorům obsahu. Splňuje požadavky 
normy EN ISO 11117.

Ochranné atmosféry
v lahvích Integra®

Obsahový indikátor

Okamžité a snadné rozlišení mezi 
prázdnými a plnými lahvemi – bez ohledu 
na to, zda je v používání či nikoliv.

Vestavěný spořič

Hospodaří s plynem. 
Šetří Vaše náklady.

Zabudovaný redukční ventil

Výstupní tlak nastaven na 4 bary. 
Podtlaková pojistka zamezuje 
znečištění obsahu lahve.

Rychlospojka

Optimální průtok pro Vaši 
spotřebu. Snadné a rychlé 
připojení, šetří plyn a čas.

Plnící připojení
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V lahvích Integra® nabízíme tyto produkty:

• Ferromaxx® 7  
Specialista na tenké plechy z uhlíkové oceli.

• Ferromaxx® 15 
Spolehlivý a všestranný plyn pro MAG svařování uhlíkové oceli.

• Euromix M21 (18 % CO2 v argonu) 
Pro svařování metodou MAG uhlíkových ocelí a pro svařování 
trubičkovými dráty v ochranné atmosféře pro uhlíkové a 
nerezavějící oceli.

• Argon 4.8 
Standardní plyn pro MIG a TIG svařování.


