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Långsiktiga relationer

MIG/MAG-PISTOLER
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BÖHLER WELDING

Lasting Connections

Som pionjär inom innovativa tillsatsmaterial för svetsning erbjuder Böhler Welding ett unikt produktsortiment för svetsning 
över hela världen. Fler än 2 000 produkter anpassas löpande till aktuella branschspecifikationer och kundbehov, certifieras 
av välrespekterade institut och är därmed godkända för de mest krävande applikationerna. Som en pålitlig partner för 
kunder, är ”långsiktiga relationer” varumärkets filosofi både gällande människor och svetsning.

Våra kunder kan dra nytta av en partner med
 » högsta kompetens inom fogningsteknik, vilket ger den bästa supporten som finns tillgängligt i världen
 » specialiserade och förstklassiga produktlösningar för deras lokala och globala utmaningar
 » ett absolut fokus på kundernas behov och deras framgångar
 » en global närvaro genom fabriker, kontor och distributörer.

Tack vare vårt nya brännarsortiment erbjuder Böhler Welding från och med nu den perfekta kombinationen av 
svetsmaskiner, brännare och tillsatsmaterial för att åstadkomma den bästa svetslösningen från ett ställe.
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FULL KRAFT I DIN HAND

Robust, lång livslängd och utmärkt hantering

MIG/MAG-pistolerna från Böhler Welding är slitstarka produkter för förstklassig prestanda och högkvalitetssvetsar. Med 
lätt vikt och utmärkt balans är våra luft- och vattenkylda brännare förstklassiga produkter som åstadkommer utmärkta 
svetsresultat.

Våra fyra luftkylda Böhler MT xxx G-pistoler övertygar när 
bästa möjliga svetsresultat ska uppnås med hjälp av 
pistolhalsens geometri. De smala, raka handtagen möjliggör 
enkel hantering samt olika arbetsställningar och flexibilitet 
vid inställning av pistolhalsen. De här pistolerna är mycket 
robusta och slitstarka, och tack vare pistolhalsens dubbla 
fixeringar är de särskilt välskyddade mot mekanisk 
deformation. Pistolhalsarna och gasmunstyckena är 
förnicklade för att förhindra att svetssprut bildas. Dessutom 
gör kabelns och pistolens låga vikt det bekvämt att svetsa.

Våra två vattenkylda Böhler MT xxx W-pistoler är överlägsna 
tack vare högre belastningsgränser jämfört med 
konventionella pistoler i samma storlek. Tack vare 
kylsystemet skyddas slitdelar väl från överhettning, även 
vid hög effekt. Integrerat sprutskydd i gasmunstycket gör 
dessa pistoler särskilt motståndskraftiga och robusta. 
Dessutom är pistolhalsarna och gasmunstyckena 
förnicklade för att förhindra att svetssprut bildas. 

Viktiga fördelar med luft- och vattenkylda MIG/MAG-pistoler från Böhler Welding
 » Hög kvalitet och hållbarhet
 » Pålitlig lösning som ger förstklassig prestanda, robusthet, uthållighet och ökad produktivitet
 » Robusta slitdelar som garanterar minimal förlust av skyddsgas och lång livscykel
 » Avancerat ergonomiskt utförande säkerställer bekvämlighet i alla svetslägen
 » Enkelt underhåll och utbyte av slitdelar
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LUFTKYLDA SVETSPISTOLER

Produkt Tekniska data (EN 60 974-7)

Luftkyld (tillgänglig i 3- och 4-metersvarianter)

Böhler MT 150 G  » Belastning: 170 A CO2, 170 A blandgas *
 » Intermittensfaktor: 60 %
 » Tråd-Ø: 0,8–1,0 mm

Böhler MT 250 G  » Belastning: 230 A CO2, 220 A blandgas *
 » Intermittensfaktor: 60 %
 » Tråd-Ø: 0,8–1,2 mm

Böhler MT 300 G  » Belastning: 280 A CO2, 260 A blandgas *
 » Intermittensfaktor: 60 %
 » Tråd-Ø: 0,8–1,6 mm

Böhler MT 350 G  » Belastning: 330 A CO2, 310 A blandgas *
 » Intermittensfaktor: 60 %
 » Tråd-Ø: 0,8–1,6 mm

                                            * [M21 (DIN EN ISO 14175)]

Produktegenskaper Användarfördelar Reservdelar av hög kvalitet

 » Lätt och mycket kraftfull
 » Förstklassig prestanda, hög robusthet och 

lång livslängd
 » Utmärkt balans och ergonomiskt handtag 

med kulled
 » Optimalt grepp om handtaget med mjuk 

komponent
 » Massiv pistolhals med dubbla fixeringar i 

handtaget för de tuffaste driftsförhållandena
 » Solitt fast påsticksgasmunstycke
 » Förstklassigt förnicklat gasmunstycke och 

termisk isolering för hög belastning
 » Kontaktmunstyckeshållare inklusive 

gasdiffusor
 » Isolerade trådledare som standard för att 

förhindra gasförlust vid maskinens 
sidoanslutning

 » Mycket flexibel och slitstark koaxialkabel
 » Lätt koaxialkabel (en tredjedel lättare än 

standard på marknaden)

 » Pistolens långa livslängd minskar 
återkommande investeringskostnader

 » Högre produktivitet tack vare hög 
värmebeständighet

 » Tidsbesparande tack vare enkelt underhåll 
och utbyte av slitdelar

 » Viktbesparingen minskar avsevärt den fysiska 
belastningen på svetsare, i synnerhet vid 
längre fogar eller svår åtkomlighet

 » Hög arbetskomfort i alla svetslägen (till och 
med vid lägessvetsning)

 » Sparar tid med snabba byten och ordentlig 
fixering av påsticksmunstycken under heta 
svetsprocesser

 » Exakt tillverkade delar med mycket hög 
tolerans säkerställer stabila processer

 » Gasmunstycke: Nickelplätering av hög kvalitet 
minskar risken för att sprut fastnar med mer 
än 30 %, kan belastas med hög temperatur

 » Ordentligt fixerat munstyckssäte tack vare 
fastklämning med låsring

 » CuCrZr-munstycken för långvarig och slitstark 
trådmatning, produktionsprocess med 
”höghastighetsdjupborrning” möjliggör snäva 
toleranser och jämnare yta för idealisk 
strömöverföring

 » Isolerad trådledare och anslutning: Inga 
gasförluster och ingen störning i 
effektavkänningen

 » Ingen extra gasdiffusor gjord av 
syntetmaterial – färre reservdelar och mindre 
kostnader, mer pålitlig och robust

 » Pistolkropp: Dubbelfixering skyddar halsen 
mot mekaniska skador
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Pistoltyper MT 150 G MT 250 G MT 300 G MT 350 G

Pistoler för 3 m 56638 56641 56655 56658

Pistoler för 4 m 56639 56652 56657 56702

Slit- och reservdelar för MT 150 G för MT 250 G för MT 300 G/MT 350 G

Gasmunstycke (5 st)

NW12/L = 53/Ø 18 NW16/L = 70/Ø 22 NW16/L = 72/Ø 25

56739 56740 56752

Kontaktmunstycke (10 st)

M6/Ø 6/L = 25 M7/Ø 8/L = 28 M7/Ø 10/L = 30

Kontaktmunstycke/E-Cu Ø 0,8 56810 60596 56812

Ø 1,0 56811 60598 56814

Ø 1,2 60605 56817

Kontaktmunstycke/CuCrZr Ø 0,8 63443 56820

Ø 1,0 63444 56824

Ø 1,2 63445 56831

Ø 1,6 56839

Kontaktmunstycke/ 
Ecu för aluminiumtråd

Ø 0,8 63433 63435 63438

Ø 1,0 63434 63436 63439

Ø 1,2 63437 63440

Ø 1,6 63442

Munstycksfjäder (100 st)

61431

Hållare för 
kontaktmunstycke/koppar 
(5 st)

M6/M8x1/L = 50 M7/M10x1/L = 52 M7/M12x1/L = 53

56772 56775 56783

Trådledare (1 st) för 
luftkylda och vattenkylda
brännare MT Line

Neutral PTFE (för trådar i rostfritt stål) Kol/PTFE (för aluminiumtråd)

Trådledare 3 m Ø 0,8 56840 62197 62205

Ø 1,0/1,2 56849 62200 62207

Ø 1,6 56876 62202 62209

Trådledare 4 m Ø 0,8 56846 62198 62206

Ø 1,0/1,2 56875 62201 62208

Ø 1,6 56877 62204 62210

MIG/MAG-PISTOLER FRÅN BÖHLER

BÖHLER MT XXX G (LUFTKYLD)
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FULL POWER IN YOUR HAND
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FULL POWER IN YOUR HAND
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VATTENKYLDA SVETSPISTOLER 

Produkt Tekniska data (EN 60 974-7)

Vattenkyld (tillgänglig i 3- och 4-metersvarianter)

Böhler MT 440 W  » Belastning: 500 A CO2, 450 A blandgas *
 » Intermittensfaktor: 100 %
 » Tråd-Ø: 0,8–1,6 mm

Böhler MT 540 W  » Belastning: 600 A CO2, 550 A blandgas *
 » Intermittensfaktor: 100 %
 » Tråd-Ø: 0,8–1,6 mm

                      * [M21 (DIN EN ISO 14175)]

Produktegenskaper Användarfördelar Reservdelar av hög kvalitet

 » Förstklassig prestanda, hög robusthet och 
lång livslängd

 » Utmärkt balans och ergonomiskt handtag 
med kulled

 » Optimalt grepp om handtaget med mjuk 
komponent

 » Massiv pistolhals med tre fixeringar i 
handtaget för de tuffaste driftsförhållandena

 » Förstklassigt förnicklat gasmunstycke och 
termisk isolering för hög belastning

 » Långt gastransportavstånd för utmärkt och 
jämn gastäckning

 » Kontaktmunstyckeshållare inklusive 
gasdiffusor

 » Isolerade trådledare som standard för att 
förhindra gasförlust vid maskinens 
sidoanslutning

 » En flexibel kabelenhet för alla vattenkylda 
pistoler utan separat gasslang

 » Höga belastningsgränser gör det möjligt att 
använda ett stort antal olika svetstrådar

 » Högre produktivitet tack vare hög 
värmebeständighet

 » Pistolens långa livslängd minskar 
återkommande investeringskostnader

 » Tidsbesparande tack vare enkelt underhåll 
och utbyte av slitdelar

 » Hög arbetskomfort i alla svetslägen (till och 
med vid lägessvetsning)

 » Minskning av lagrings- och 
underhållskostnader tack vare att samma 
slangar och kablar kan användas för båda 
vattenkylda pistolerna

 » Exakt tillverkade delar med mycket hög 
tolerans säkerställer stabila processer

 » Gasmunstycke av hög kvalitet med förnicklat 
munstycke minskar risken för att sprut fastnar 
med mer än 30 %

 » CuCrZr-munstycken för långvarig och slitstark 
trådmatning, produktionsprocess med 
”höghastighetsdjupborrning” möjliggör snäva 
toleranser och jämnare yta för idealisk 
strömöverföring

 » Isolerad trådledare och anslutning: Inga 
gasförluster och ingen störning i 
effektavkänningen

 » Ingen extra gasdiffusor gjord av 
syntetmaterial – färre reservdelar och mindre 
kostnader, mer pålitlig och robust

 » Pistolkropp: Tre fixeringar skyddar halsen mot 
mekaniska skador

 » Kabelenhet: Solida och robusta gängade 
anslutningar

Böhler M
T 440 W

Böhler M
T 540 W
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MIG/MAG-PISTOLER FRÅN BÖHLER

BÖHLER MT XXX W (VATTENKYLD)
Pistoltyper MT 440 W MT 540 W

Pistol för 3 m 56716 56729

Pistol för 4 m 56728 56730

Slit- och reservdelar för MT 440 W för MT 540 W

Gasmunstycke (5 st)

NW14,5/L = 66/Ø 22 NW16/L = 66/Ø 24

56753 56755

Kontaktmunstycke (10 st)

M7/Ø10/L = 30

Kontaktmunstycke/E-Cu Ø 0,8 56812

Ø 1,0 56814

Ø 1,2 56817

Kontaktmunstycke/CuCrZr Ø 0,8 56820

Ø 1,0 56824

Ø 1,2 56831

Ø 1,6 56839

Kontaktmunstycke/Ecu 
för aluminiumtråd

Ø 0,8 63438

Ø 1,0 63439

Ø 1,2 63440

Ø 1,6 63442

Hållare för 
kontaktmunstycke/koppar 
(5 st)

M7/M10x1/L = 28 M7/M10x1/L = 28,5

56786 56797

Trådledare (1 st) för 
luftkylda och vattenkylda
brännare MT Line

Neutral PTFE (för trådar i rostfritt stål) Kol/PTFE (för aluminiumtråd)

Trådledare 3 m Ø 0,8 56840 62197 62205

Ø 1,0/1,2 56849 62200 62207

Ø 1,6 56876 62202 62209

Trådledare 4 m Ø 0,8 56846 62198 62206

Ø 1,0/1,2 56875 62201 62208

Ø 1,6 56877 62204 62210
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JOIN! voestalpine Böhler Welding

Vi är ett  ledande företag i svetsbranschen med över 100 års erfarenhet och fl er än 50 dott erbolag och 1 000 
distributörer över hela världen. Vårt omfatt ande produktutbud och vår svetskompetens i kombination med vår 
globala organisation garanterar att  vi fi nns nära dig. Med en djup förståelse för dina behov kan vi lösa dina krävande 
utmaningar med komplett a svetslösningar. Perfekt synkroniserade och lika unika som ditt  företag.

Lasting Connections – Perfekt anpassning av svetsmaskiner, tillsatsmaterial och 
teknik i kombination med vår berömda expertis om tillämpningar och processer 
ger den bästa lösningen för dina behov. En sann och beprövad förbindelse mellan 
människor, produkter och teknik. Resultatet blir vad vi lovar: Komplett a svetslösningar 
för långsiktiga relationer. 

Tailor-Made Protectivity™ – Kombinationen av våra högkvalitativa produkter och 
tillämpningskompetens reparerar och skyddar inte bara metallytor och komponenter. 
Vårt ingenjörsteam med erfarenhet av dina specifi ka tillämpningar ger dig 
anpassade lösningar som leder till ökad produktivitet för dina krävande utmaningar. 
Resultatet blir vad vi lovar: Tailor-Made Protectivity™.

In-Depth Know-How – Som ledande tillverkare av tillsatsmaterial för lödning 
erbjuder Fontargen Brazing bepSom tillverkare av tillsatsmaterial för lödning och 
hårdlödning erbjuder vi beprövade lösningar baserade på 60 års industrierfarenhet, 
testade processer och metoder, tillverkade i Tyskland. Denna djupgående expertis 
gör oss till den partner som föredras internationellt för att  lösa lödnings- och 
hårdlödningsutmaningar med hjälp av innovativa lösningar. Resultatet blir vad vi 
lovar: Innovation baserad på djupgående expertis.

The Management System of voestalpine Böhler Welding Group GmbH, Peter-Mueller-
Strasse 14-14a, 40469 Duesseldorf, Germany has been approved by Lloyd’s Register 
Quality Assurance to: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, applicable 
to: Development, Manufacturing and Supply of Welding and Brazing Consumables. 
More information: www.voestalpine.com/welding
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