
Produktets baggrund

X21 PRO

X21 PRO PLUS

X21 PROPAN

X21-brændersystemet er et komplet system med stor kapacitet til mange anvendelsesområder som f.eks. 
svejsning, skæring, opvarmning, blødlodning, hårdlodning, fugning, flammerensning og varmeretning.  
Værktøjskasserne kan let suppleres til at omfatte alle ovennævnte anvendelser ved at tilføje individuelt 
udstyr eller dyser egnet til den aktuelle situation.

X21 er et kvalitetsprodukt, som AGA’s har haft i deres sortiment af svejseudstyr i mere end 50 år og med  
stor succes, som vores kunder har sat stor pris på. I løbet af årene er udstyret blevet videreudviklet, men 
udstyrets fantastiske præstation er forblevet det samme.

 → Svejsekapacitet op til 14 mm, skærekapacitet op til 500 mm

Nu har AGA A/S taget endnu et skridt i udviklingen af værktøjskassen. Du skal kun betale for det, du reelt 
har brug for. Der er tilpasset tre værktøjskasser baseret på forskellige typer brugerbehov, hvilket betyder,  
at værktøjskassen er skræddersyet til formålet. 

Til dig, der har grundlæggende skærebehov op til 50 mm, og som udfører middelsvært varmearbejde. Du 
arbejder i miljøer som små ophugningspladser eller værksteder, hvor skæring og forvarme/varmeretning ikke 
er et dagligt fokus, men hvor du ind imellem har brug for udstyret. I værktøjskassen findes udstyr til svejsning 
mellem 2 og 4 mm og skæring mellem 25 og 50 mm samt varmeudstyr til 1000 L.

Til dig, der regelmæssigt arbejder med svejsning, skæring eller forvarme/varmeretning i større  
industrier hvor arbejdsområder som f.eks. ophugning/skrotskæring, værft eller andre produktionsindustrier. 
I værktøjskassen findes udstyr til svejsning mellem 3,5 og 14 mm og skæring mellem 3 og 50 mm samt 
varmeudstyr til 1000 L.

Til dig, der arbejder med skæring eller varme ved hjælp af propan på ophugningspladser eller skibsværfter. 
I værktøjskassen findes udstyr til skæring mellem 10 og 100 mm samt varmeudstyr til 1000 L.

Sikkerheden har altid haft topprioritet hos AGA A/S med kunden i fokus. Det afspejles i X21 med de høje 
sikkerhedskrav der afspejler krav i EN ISO 5172 samt fremragende og ensartede kvalitet.

Når du anvender skære- og svejseprodukter fra AGA A/S får du sikkerhedsløsninger, der opfylder det 
højeste sikkerhedsniveau til forebyggelse af alvorlige farer under arbejdet.

X21 er fremstillet i Europa i overensstemmelse med EN ISO 5172, og den opfylder kravene deri.
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X21 PRO Serien. En alsidig brænder for manuelt 
arbejde til den producerende industri.
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→ X21 PRO Serien

X21 En alsidig brænder for manuelt arbejde til den producerende industri

Produkter X21 PRO X21 PRO PLUS X21 PROPAN
X21 Håndtag, rundt X X X
X21 Svejseindsats 315 l/h X
X21 Svejseindsats 400 l/h X
X21 Svejseindsats 1250 l/h X
X21 Skæreindsats 90° vippearm X X X
Skæremundstykke HA 311 - 2 X
Skæremundstykke HA 311 - 3 X
Skæremundstykke HA 311 - 4 X
Skæremundstykke ANME-4 X
Skæremundstykke PNME -3 X
Skæremundstykke PNME -4 X
Skæremundstykke PNME -5 X
Varmeindsats 1000 L X X
Varmeindsats propan 1000 L X
Kontraventiler BV 12 X X X
Skærestøtte X
Fastnøgle X X
Rensenålesæt X X
Svejse-/skæretabel X X
X21 instruktion X X X
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X21 PRO 336009

X21 PRO PLUS 336119

X21 PROPAN 336008


