→ X21 PRO Serien

X21 PRO Serien. En mångsidig brännare för manuellt
arbete till den tillverkande industrin.
Produktbakgrund

Brännarsystemet X21 är ett komplett svets- och skärbrännarsystem med hög kapacitet för många olika
användningsområden, t.ex. svetsning, skärning, värmning, lödning, bågmejsling, flamrengöring och riktning.
X21 kan enkelt ändras för respektive användningsområde.
X21 har funnits i AGAs svetssortiment i över 50 år och dess höga kvalitet är uppskattad bland våra kunder.
Modellen har utvecklats genom åren, men den höga prestandan är oförändrad.
→→ Svetskapacitet upp till 14 mm, skärkapacitet upp till 500 mm
Vi har nu tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av X21 och tagit fram tre versioner baserat på olika
användarbehov för att alltid passa till uppgiften. Det innebär att du som kund endast behöver betala för vad
du använder.

X21 PRO

En X21 utformad för dig med grundläggande svets och skärbehov. Du arbetar till exempel på mindre
skrotfirmor eller reparationsverkstäder där skärning och värmning inte nödvändigtvis ingår i det dagliga
arbetet, men när du behöver det, passar utrustningen med hög kapacitet och kvalitet. Utrustning som ingår är
svetsning från 2 till 4 mm och skärning från 25 till 50 mm samt ett 1 000 L värmemunstycke finns i X21 Pro.

X21 PRO PLUS

En X21 utformad för dig med ett regelbundet behov av att svetsa, skära eller värma inom industrier som
t.ex. skrotanläggningar, fartygsvarv eller andra tillverkningsindustrier och alltid behöver utrustning av högsta
kapacitet och kvalitet.Utrustning för svetsning från 3,5 till 14 mm och skärning från 3 till 50 mm samt ett
1 000 L värmemunstycke finns i X21 Pro Plus.
En X21 utformad för dig som arbetar med gasol som bränngas vid skärning eller värmning på
skrotanläggningar eller fartygsvarv. Den första X21 någonsin som är utvecklad endast för arbete med gasol.
Utrustning för skärning från 10 till 100 mm samt ett 1 000 L värmemunstycke finns i X21 Propane.
Säkerheten har alltid varit högsta prioritet hos AGA och vi sätter alltid kunden i fokus. X21 med sin höga
säkerhet och överlägsna och jämna kvalitet återspeglar detta.
När du använder en svets och skär produkter från AGA får du säkerhetslösningar som uppfyller högsta
säkerhetsnivå. Du kan därmed undvika allvarliga faror under arbetet.
X21 serien är tillverkad enligt EN ISO 5172 och uppfyller alla nödvändiga säkerhetskrav.

www.aga.se

0617

X21 PROPAN

→ X21 PRO Serien
X21 En mångsidig brännare för manuellt arbete till den tillverkande industrin

X21 PRO 336009

X21 PRO PLUS 336119

Produkter
X21 Handtag, runt
X21 Svetsinsats 315 l/h
X21 Svetsinsats 400 l/h
X21 Svetsinsats 1250 l/h
X21 Skärinsats 90° hävarm
Skärmunstycke HA 311 - 2
Skärmunstycke HA 311 - 3
Skärmunstycke HA 311 - 4
Skärmunstycke ANME-4
Skärmunstycke PNME -3
Skärmunstycke PNME -4
Skärmunstycke PNME -5
Värmeinsats 1000 L
Värmeinsats gasol 1 000 L
Backventil BV12
Skärstöd
Fast nyckel
Rensnålar
Skärtabell
X21 Instruktioner
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X21 PROPAN 336008

