
SIRIOCOPT

De revolutionaire
nieuwe snijbrander



SIRIOCOPT is de nieuwe ergonomische, innovatieve 

snijbrander ontworpen en geproduceerd door onze

fabriek in Verona. Dit gepatenteerde ontwerp maakt

het mogelijk om een nieuwe generatie van handmatige 

vlamapparatuur voor te stellen.

SIRIOCOPT

Ontworpen en

geproduceerd in Europa

Voor verzending wordt elke 

SIRIOCOPT getest onder druk 

en met ontsteking, teneinde het 

risico op lekken te elimineren en 

zijn prestaties te garanderen.

Lengte: van 500 tot 2100 mm

Conform

EN ISO 5172

SIRIOCOPT is een internationaal gamma

beschikbaar voor 3 types snijspits (G1, IC en H1F),

het systeem van ingebouwde snelkoppelingen 

beantwoordt aan alle lokale vereisten.

Bezoek virtueel 

onze fabriek

Beschikbaar in 90° en 120°,

geschikt voor IC, G1 en H1F 

snijspitsen.



Niet verbonden

Verbinden

Verbonden 

3 versies van QUICKMATIC II kunnen gebruikt worden met SIRIOCOPT:

Hoofdkenmerken:

•  Duurzame materialen: aluminium

handvat , gasleidingen in driehoek.

•  Ingang gastoevoer voorzien van 

snelkoppelingen, ontworpen voor

gebruik met QUICKMATIC II.

•  Bescherming van de inlaat in het 

handvat teneinde beschadiging te 

vermijden.

•  Gewicht: 1,1 Kg versie G1 lengte 500 mm

•  Snijbereik tot 300 mm in versie IC & G1 

(150 mm versie H1F)

Aansluiting met QUICKMATIC II:

QUICKMATIC II is een gamma, binnen WELDLINE,

van automatische koppelingen. De hoofdkenmerken zijn:

•  Push system – duwen om te verbinden.

•  Compacte afmetingen compatibel met SIRIOCOPT

•  Geoptimaliseerd ontwerp tot beperken drukval tijdens het ontkoppelen.

•  Conform normen EN 561 / ISO 7289

QUICKMATIC II met SECURTOP 662:

De terugslagveiligheid is geïntegreerd in 

de QUICKMATIC II. Kies voor veiligheid 

door de terugslagveiligheid zo dicht als 

mogelijk bij de vlam te plaatsen.

QUICKMATIC II met slangpilaar:

Beschikbaar voor slangen 6,3 tot 10 

mm en 6,3 tot 8 mm. Slangen kunnen 

rechtstreeks aangesloten worden via 

een kraagaansluiting met één oor.

QUICKMATIC II schroefdraad:

Beschikbaar in G3/8, G1/4 en M16x150, 

links en rechts. De uitrusting kan direkt 

opgeschroefd worden (slangpilaar met 

moer, terugslagveiligheid).

De + punten:

•   Eenvoudig in gebruik met 

automatische koppelingen.

•  Ergonomisch ontwerp voor vlotte 

handelbaarheid.

•  Vrije rotatie van de aansluitingen

en de slangen.

•  Comfortabel in gebruik dankzij 

perfect evenwicht in standaard versie.

Voordelen voor de gebruiker :

•   Betere handelbaarheid: de hendel

voor de snijzuurstof is volledig geïntegreerd 

in het handvat tijdens het snijden.

•  Betere wendbaarheid, met een vrije 

rotatie van de slangen.

•  Geschikt voor aansluiting 

QUICKMATIC II, met geïntegreerde 

veiligheidsvoorzieningen dicht bij het 

handvat.



SIRIOCOPT met QUICKMATIC II met ARPF:

Overige SIRIOCOPT zonder QUICKMATIC II:

Omschrijving
Type 

snijpit
Hoek 

snijkop
Hendel

of kraantje
Lengte Snijbereik

 QUICKMATIC II
met SECURTOP 662

Referentie

SIRIOCOPT G1 G1
90°

SIRIOCOPT IC IC 90°
Lever 

SIRIOCOPT H1F H1F 90°
Lever 

Omschrijving
Type 

snijpit
Hoek 

snijkop
Hendel

of kraantje
Lengte Ingang gastoevoer Snijbereik Referentie

SIRIOCOPT G1 G1

90°

Lever 

500 mm

Mannelijke
snelkoppeling

SIRIOCOPT IC IC

90°

Mannelijke
snelkoppeling

0 - 300 mm

Lever 

120°

SIRIOCOPT H1F H1F 90°
Valve

500 mm
Mannelijke

snelkoppeling

SIRIOCOPT met QUICKMATIC II met ARPF:T

Omschrijving
Type 

snijpit
Hoek 

snijkop
Hendel

of kraantje
Lengte

ARPF

INBEGREPEN

P000028053
Lever 500 mm 0 - 300 mm Slangpilaar 6,3 -10 mm

120° P000028116

P000028049
500 mm 0 - 300 mm Slangpilaar 6,3 - 8 mm

Valve P000028050

P000028052
500 mm 0 - 150 mm Slangpilaar 6,3 - 8 mm

Valve P000028051

P000027826    

800 mm P000027827   

P000027829

500 mm                                                                                             

0 - 300 mm

120° 1200 mm  P000027830

 P000027828    

800 mm                                                                                            

1500 mm                                                                                              P000027831   

2100 mm                                                                                             P000027832  

P000027833   500 mm

Valve                                                                                                P000027834   

1200 mm                                                                                           

800 mm 

   P000027835

800 mm                                                                                             

500  mm P000027836  

  P000027837

1200 mm   P000027838

500  mm P000027839  

800 mm                                                                                               P000027840

1200 mm  P000027841  

1500 mm                                                                                          P000027842  

2100 mm                                                                                              P000027843

  P000027844
0 - 150 mm

Lever   P000027845



De innovatie bestaat uit het aluminium handvat

met een ingang gastoevoer via snelkoppelingen.

Dit garandeert een uitstekende handelbaarheid voor de 

klant en een zeer eenvoudige koppeling en ontkoppeling.

Versie met hendel of kraantje

Met een ergonomisch aluminium handvat

De slangen hinderen de gebruiker niet.

De vrije rotatie van de koppelingen

verhindert het torsen van de slangen.

_________Meer comfort…Meer comfort…_________
_______Meer veiligheid…Meer veiligheid…___________

_________________Meer handelbaarheid…Meer handelbaarheid…_________________

Eenvoudige verbinding

met geïntegreerde en

beschermde snelkoppelingen.


