
Prenosná tlaková 
fľaša Integra®

Inovácia pre mobilitu a 
bezpečnejšie zváranie



Prenosná, ľahšia, jednoduchšie 
použitie, bezpečnejšia
Bezpečnejšia na pracovisku

• Kompaktná a ľahká, môžete jednoducho prenášať na 
Vašom pracovisku. Je v súlade so smernicami EU.*

• Nízky výstupný tlak - pevne nastavený na 4 bary

• Obsluha neprichádza do styku s vysokým 
plniacim tlakom

• Ochranný kryt s madlom neustále chráni 
zabudovaný regulátor a ventil

Jednoduchšia aplikácia

• Jednoduché pripojenie rýchlospojkou 
(bez montážnych kľúčov)

• Obsluha spočíva iba v otváraní/zatváraní ventilu 

Šetrí Váš čas a finančné náklady

• Zabudovaný redukčný ventil - odpadá nutnosť 
regulátor kupovať, alebo opravovať

• Zabudovaný šetrič - hospodári s plynom

• Prenosné tlakové fľaše využívajú technológiu 
plnenia pod tlakom 300 bar

* Maximálna hmotnosť 25kg



Madlo/ochranný kryt 

Uľahčuje manipuláciu s tlakovou fľašou 
a chráni integrované zariadenie. Zároveň 
zjednodušuje prístup k prípojke, k ventilu 
a indikátoru obsahu. Spĺňa požiadavky 
normy EN ISO 11117. 

Ochranné atmosféry 
v tlakových fľašiach Integra®

Obsahový indikátor

Okamžité a jednoduché rozlíšenie medzi 
prázdnymi a plnými tlakovými fľašami 
– bez ohľadu na to, či je fľaša používaná, 
alebo nie.

Vstavaný šetrič

Hospodári s plynom. 
Šetrí Vaše náklady.

Zabudovaný redukčný ventil

Výstupný tlak je nastavený na 4 
bary. Podtlaková poistka zabraňuje 
znečisteniu obsahu fľaše.

Rýchlospojka

Optimálny prietok pre 
Vašu spotrebu. Jednoduché 
a rýchle pripojenie šetrí Váš 
plyn a výrobné náklady pri 
výmene fľaše.

Plniace pripojenie
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V tlakových fľašiach Integra® ponúkame tieto produkty:

• Ferromaxx® 7  
Špecialista na tenké plechy z uhlíkovej ocele.

• Ferromaxx® 15 
Spoľahlivý a všestranný plyn pre MAG zváranie uhlíkovej ocele.

• Euromix M21 (18 % CO2 v argóne) 
Pre MAG zváranie uhlíkových ocelí a pre zváranie trubičkovými 
drôtmi v ochrannej atmosfére pre uhlíkové a nehrdzavejúce ocele.

• Argón 
Štandardný plyn pre MIG a TIG zváranie.


