→ X21 PRO serien.

X21 PRO serien. En fleksibel brenner for manuelt
arbeid innen verkstedindustrien.
Produktbakgrunn

X21- brennersystem er et komplett system med stor kapasitet for ulike bruksformål, som sveising,
skjæring, varming, lodding, furebrenning, flammerensing og retting. Verktøykassen kan enkelt dekke alle
disse arbeidsområdene ved å legge til individuelt tilbehør eller munnstykker tilpasset hver enkelt jobb.
X21 er et produkt som har vært en del av AGAs sveiseutvalg i mer enn 50 år. Dette skyldes den gode
kvaliteten som verdsettes av kundene våre. Innholdet har blitt utviklet over årene, men den gode yteevnen
er den samme.
→→ Sveisekapasitet på opptil 14 mm, skjærekapasitet på opptil 500 mm.
Nå har vi tatt enda et trinn videre i utviklingen. Du skal kun betale for det du trenger. Tre verktøykasser
har blitt utviklet basert på ulike typer brukerbehov. Dette betyr at verktøykassen er tilpasset for spesielle
bruksområden.

X21 PRO PLUS

X21 PROPAN

For deg som har grunnleggende skjærebehov opptil 50 mm og utfører enklere varmeoperasjoner. Du jobber
i miljøer som mindre verkstedbedrifter hvor skjæring og varming ikke har daglig fokus, men du ønsker
fleksibiliteten til å kunne utvide til tyngre jobber. Utstyr for sveising mellom 2 til 4 mm og skjæring mellom
25 til 50 mm og tilleggsutstyr for varming på 1000 L er inkludert i verktøykassen.
For deg som jobber med sveising, skjæring eller varming regelmessig innen verkstedindustrien. Utstyr for
sveising mellom 3,5 til 14 mm og skjæring mellom 3 til 50 mm og tilleggsutstyr for varming på 1000 L er
inkludert i verktøykassen.
For deg som jobber med skjæring eller varming ved bruk av propan og oksygen innen ulke typer
verkstedindustri.
Utstyr for skjæring mellom 10 til 100 mm og tilleggsutstyr for varming på 1000 L er inkludert i verktøykassen.
Med kunden i fokus har sikkerhet alltid første prioritet hos AGA. X21 reflekterer det sterke fokuset på
sikkerhet, samt den gjennomførte og overlegne kvaliteten.
Ved å bruke AGAs skjære- og sveiseprodukter får du sikkerhetsløsninger som møter de høyeste kravene til
sikkerhet, og vil kunne unngå alvorlige farer i arbeidet.
X21 er produsert i Europa i samsvar med og for å oppfylle alle kravene til EN ISO 5172.
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X21 PRO

→ X21 PRO serien.
X21 En fleksibel brenner for manuelt arbeide innen verkstedindustrien

X21 PRO 336009

X21 PRO PLUS 336119

Varebetegnelse
X21 Håndtak, rundt
X21 Sveisebend 315 l/h
X21 Sveisebend 400 l/h
X21 Sveisebend 1250 l/h
X21 Skjæreansats 90° hevarm
Skjæremunnstykke HA 311 - 2
Skjæremunnstykke HA 311 - 3
Skjæremunnstykke HA 311 - 4
Skjæremunnstykke ANME-4
Skjæremunnstykke PNME -3
Skjæremunnstykke PNME -4
Skjæremunnstykke PNME -5
Varmebend 1000 L
Varmebend propan 1000 L
Retursperreventiler BV12
Førervogn
Fastnøkkel
Rensenåler
Skjæretabell
X21 Bruksanvisning
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X21 PROPAN 336008

