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Pistolet pentru extracția noxelor Translas 7XE Extractor 
 
Pistolet Mig-Mag răcit cu lichid CO2 – 550 A, gaze mixte – 500 A, DA 100% 
 
Consumabile: duză de extracție a gazului, duză contact și adaptor duză contact. 
 
 

 
 

Minifil – echipament de extracție cu sistem de curățare manuală a filtrului 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristici tehnice: 
 Eficiență filtrare > 99 % 
 Suprafața de filtrare – aprox. 12 m2 

 Capacitatea de extracție -150 m3/h 

 Dimensiune – 425 x 365 x 790 mm 

 Greutate – 20 kg 

 Putere motor – 2 kW 

 Tensiunea de alimentare – 230 V/50 Hz 

 Curentul nominal – 10 A 

 Nivelul de zgomot – 74 dB(A) 
 

Aplicații și avantaje: 
 Se utilizează pentru un nivel mediu de fum și praf 

 Se poate folosi și cu pistolet de extracție 

 Economisire energie datorită funcției integrate start-stop (opțional) 

 Ideal pentru schimbarea postului de lucru datorită greutății reduse și a 
căruciorului (opțional) 

 Schimbarea filtrului se face ușor și sigur 

 Ajustare optimă la procesul de sudare datorită controlului continuu al vitezei. 
 
 

Accesorii opționale: 
 Cărucior 

 Filtru de schimb 

 Furtun exhaustare  

 Duză de aspirare conică magnetică 

 Duză de aspirare divizată magnetică  

 Adaptor pentru pistolet cu extracție integrată (pentru conexiune cu furtun Ø45 mm) 
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Coduri accesorii opționale 

 Filtru de schimb:  1090467 
 
 
 
 
 
 
 

 Cărucior :   6515001  
 

 
 

 
 

 
 
 

 Furtun exhaustare : 2,5 m - 93070004 
          5,0 m - 93070005 

          10,0 m – 93070006 
 

 Duză aspirare divizată magnetică : 300 mm - 2320008 
         600 mm - 2320009 

 
 
 
 
 

 Duză aspirare conică :  2320010  
 

 
 

 Adaptor pentru pistolet cu extracție integrată 42-44 mm : 1060071 
       39-42 mm : 1060104 
       30-38 mm : 1060084 
 
 
 

Termen de livrare:   2-3 săptămâni de la primirea comenzii ferme 
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