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procesów spawalniczych pozwala zwiększyć efektywność produkcji. 
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia były zawsze istotnymi aspektami prac 
spawalniczych
 
Rodzina drutów proszkowych Outershield zyskała popularność w różnych 
segmentach przemysłu dzięki kombinacji łatwości obsługi, wysokiej 
wydajności i dobrych własności mechanicznych. Będąc jednym 
z najlepszych drutów proszkowych, jest doskonałym przykładem jego zalet 
w stosunku do innych materiałów.
 
Rozwój możliwości badawczych oraz surowców otworzył nowe możliwości. 
W ich wyniku Lincoln Electric prezentuje najnowszy drut proszkowy 
Outershield MC710RF-H, spełniający standardy wszystkich drutów 
metalicznych z rodziny Outershield: 

 ► Doskonała spawalność i podawalność drutu
 ► Brak odprysków i skupiony łuk
 ► Regularne spoiny z małą ilością żużlu
 ► Bardzo dobre własności mechanicze zgodnie z klasyfikację

Outershield MC710RF-H dodatkowo oferuje 24% redukcji wydzielania 
dymów spawalniczych w porównaniu do standardowych produktów 
Lincoln Electric. 
 
Profesjonalna literatura2 określa typowy zasięg poziomu spalin FER dla 
drutów proszkowych pomiędzy  5 a 22mg/s (0,3-1,3g/min). Outershield 
MC710RF-H utrzymując współczynnik FER na poziomie między 6 a 8 mg/s 
podczas spawania w warunkach produkcyjnych jest zdecydowanie jednym 
z najlepszych drutów proszkowych z rdzeniem metalicznym w swojej klasie. 
Druty proszkowe z rdzeniem metalicznym oferują doskonałą spawalność 
oraz wydajność połączoną z ograniczeniem dymów spawalniczych. Wyniki 
testów udowodniły, że powyższa metoda spawania jest najbardziej 
optymalnym procesem.

Literatura:
1. htp://www.lincolnelectric.com/pl-pl/consumables/Pages/ghs-guidelines.aspx 
htp://www.lincolnelectric.com/en-us/education-center/welding-safety/Pages/welding-
safety.aspx 
2. Przewodnik po redukcji dymów spawalniczych, Welding Journal, Styczeń 2016, pp. 50-57.

Outershield® MC710RF-H redukuje ekspozycję Outershield® MC710RF-H redukuje ekspozycję 
spawacza na zanieczyszczenia spawacza na zanieczyszczenia 

W dzisiejszych czasach zwiększonej 
konkurencyjności, użycie drutów proszkowych dla



Nasze osiągnięcia 2017             Nasze osiągnięcia 2017             
Ci z Państwa, którzy uczestniczyli w ubiegłorocznym
seminarium z całą pewnością Pamiętają jak wyglądają                                 
kwestie czystości powietrza w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do branży 
spawalniczej. W tym roku możemy pochwalić się dołożeniem cegiełki do 
poprawy jakości powietrza w zakładach pracy w Polsce.

Naszymi przykładowymi realizacjami były min.:

Filtrowentylacja Przestrzenna oparta na dwóch Centralach 
i dwóch wieżach Clean Air Tower Kempera

System wypierania dymów obejmuje swoim 
działaniem obszar hali na powierzchni 
70 x 25 m. Urządzenia te dodatkowo 
wyposażono w system pogodowy 
„lato-zima”.

Systemy wentylacyjne do 14 stanowisk spawalniczych
Jeden z naszych klientów zakupił centralę 
filtrowentylacyjną o wydajności 12.000 – 
17.280 m³/h do 14 stanowisk spawalniczych 
z ramionami odciągowymi.

Systemy push-pull
Push-Pull to system przeciwległych wylotowy 
i wlotowych rurociągów, który przyłącza się do 
urządzenia odsysającego i filtrującego.  Jest on 
niskokosztowy.

Co więcej, firma FIGEL Sp. z o.o była w roku 2017 na pierwszym miejscu 
w Polsce pod względem wysokości sprzedaży urządzeń do 
Filtrowentylacji marki Kemper. Sprzedaliśmy 23 urządzenia mobilne  oraz 
kilka stołów odciągowych. Rosnąca sprzedaż tego typu urządzeń to także 
większa świadomość w firmach, że to inwestycja w Wasze zdrowie. 
Brawo Wy!
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Ponad 65 lat na rynku
Doświadczeni specjaliści

Profesjonalizm w działaniu

Spawanie w osłonie wiedzy

www.figel.pl

Amerykański statek kosmiczny doleciał na Marsa ... Wylądowali...już 
zbierają się do wyjścia aż tu nagle podleciało 2 Marsjan, takich śmiesznych 
zielonych i bzzzzz zaspawali im drzwi wyjściowe. 
Amerykanie próbują wyjść ... 10 minut, 30 minut ... po godzinie się udało. 
Wyszli a tam już zebrała się większa grupka Marsjan. No wiec witają się 
i pytają: 
- Czemu zaspawaliście nam drzwi wyjściowe? 
Na co Marsjanie: 
- Zawsze tak robimy nowym, ale to chyba nie problem. Niedawno tu 
Polacy byli ... koledzy zaspawali im drzwi a oni po 2 minutach już byli na 
zewnątrz ... i jeszcze prezenty przywieźli .... 
Amerykanie: 
- Prezenty? Polacy? Jakie prezenty? 
Marsjanin: 
- Wpierdol to się nazywało czy jakoś tak, ale wszyscy dostali.
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