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 LINDOFLAMM®

Vlamoplossingen 



Of het nu gaat om voorverwarmen, naverhitten, autogeen strekken, vlamharden, 
vlamsolderen, smelten of heet vormen; u wilt er zeker van zijn dat u het juiste gas en de beste 
apparatuur gebruikt. Linde kan u helpen met het nemen van de juiste beslissing. 
Onze complete LINDOFLAMM-oplossingen zorgen ervoor dat u altijd optimale prestaties levert 
met de hoogst mogelijke kostenefficiëntie.

Complete oplossingen voor complexe taken 
LINDOFLAMM
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Speciale productieprocessen vragen om speciale oplossingen. Het inzetten 
van de gebruikelijke standaardbranders is vaak een onbevredigend 
compromis. 
De LINDOFLAMM-oplossingen komen tegemoet aan uw unieke wensen. 
Met speciale branders die qua vorm en capaciteit zijn toegesneden op uw 
toepassing en die zijn afgestemd op het juiste brandstofgasmengsel.

De voordelen op een rijtje

 → Lage verwerkingskosten: zuinig gasverbruik
 → Hoogste productiviteit: optimale warmteoverdracht naar het werkstuk, 
omdat de technologie en het gas zijn afgestemd op de taak

 → Mogelijkheid van mechanisering..

Ons fullservice-aanbod

Het LINDOFLAMM-programma is het resultaat van meer dan 100 jaar 
ervaring met onze klanten. Daarom kunnen we aan alle wensen voldoen en 
u complete oplossingen bieden, zoals het juiste gas, de juiste apparatuur, 
uitgebreide diensten, continue gaslevering en omvangrijke proces-
knowhow.

Procesoplossingen 
Hoogwaardige brandstofgassen, brandertechnologie, 
automatiseringssystemen en specifieke ondersteuning voor:

 → Vlamverhitting
 → Autogeen strekken
 → Voorverwarmen (lassen en snijden)
 → Naverhitten (lassen)
 → Heet vormen
 → Vlamsolderen
 → Vlamharden
 → Smelten van spuitcoatings.

 
Leveringsopties

 → Betrouwbare, kostenefficiënte levering
 → Apparatuur en installaties van hoge kwaliteit
 → Spoed- en noodleveringen
 → Automatische gaslevering.

 
Proces knowhow

 → Training voor de toepassing
 → R&D voor klanten
 → WELDONOVA® procesadvisering
 → Ontwikkeling van toekomstige technologieën.

 
Kwaliteits- en veiligheidsservices

 → Integratiemanagement
 → Installatie- en inspectieservices
 → Branderonderhoud
 → Veiligheidsaudits
 → Veiligheidstraining.

LINDOFLAMM®, WELDONOVA®, SECCURA® en LINDOMATIK® zijn gedeponeerde 

handelsmerken van The Linde Group.
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Vlaminstellingen

05LINDOFLAMM®. Vlamoplossingen

De klassieke combinatie: zuurstof en 
acetyleen. De vlam van uw keuze

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acetyleen: het ideale brandstofgas

Wanneer efficiëntie, precisie en nauwkeurigheid een eerste vereiste zijn, is 
acetyleen verreweg de beste keuze:

 → Acetyleen produceert de hoogste vlamtemperaturen en zorgt voor een 
snelle, geconcentreerde verhitting.

 → Door de unieke temperatuurverdeling in een acetyleenvlam blijft de 
meeste energie geconcentreerd in de primaire vlam, wat een zeer 
precieze verhitting mogelijk maakt.

 → Ook heeft acetyleen de hoogste vlamvoortplantingssnelheid, waardoor 
het thermisch rendement hoger ligt.

 → Acetyleen geeft bij verbranding het laagste vochtgehalte, zodat zich 
minder corrosie- en kwaliteitsproblemen voordoen.

Zuurstof: de juiste keuze

Voor een optimale verhitting van het werkstuk moeten de 
vlameigenschappen worden afgestemd op de specifieke toepassing. 
Vandaar dat de zuurstofbron (zuurstofgas, perslucht, aanzuiglucht) 
zorgvuldig moet worden gekozen:

 → Zuurstof wordt gebruikt voor heet vormen, vlamharden, vlamreinigen 
en het smelten van spuitcoatings. Het zorgt voor een snelle 
temperatuurstijging in het werkstukoppervlak en veroorzaakt een 
warmteopbouw met een hoge temperatuurgradiënt binnenin het 
werkstuk.

 → Perslucht wordt gebruikt voor voorverwarmen, naverhitten, 
vlamsolderen en drogen door verwarming met een vlam.                

Het verlaagt de temperatuur en verbrandingssnelheid, waardoor er 
een zachte maar intense, zuinige vlam ontstaat die goed beheersbaar 
is. Het verwarmen van het werkstuk en de temperatuurgradiënt in het 
betreffende onderdeel zijn van mindere kwaliteit dan bij gebruik van 
zuurstof. Het werkstuk wordt door en door verwarmd bij een lagere 
oppervlaktetemperatuur.

 → Aanzuiglucht branders worden soms gebruikt voor hardsolderen. 
Ze zorgen voor lagere oppervlaktetemperaturen, een zeer beperkte 
temperatuurgradiënt en volledige verhitting. 
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Ontworpen voor grootse daden. Handbediende en 
gemechaniseerde branders

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De LINDOFLAMM-portfolio omvat handbediende en gemechaniseerde 
branders. Handbediende branders verschillen van standaardmodellen, 
omdat hun vorm en capaciteit worden aangepast voor het beoogde doel. 
De branders zijn doorgaans gasgekoeld. Voor zwaardere toepassingen kan 
echter waterkoeling worden gebruikt.

Gemechaniseerde speciale branders zijn goed inzetbaar wanneer 
verhittingsprocessen gedeeltelijk of volledig geautomatiseerd worden 
uitgevoerd. Voor het gebruik van branders in gemechaniseerde systemen is 
een branderontwerp op maat nodig waarbij de warmteafgifte is afgestemd 
op het te verhitten werkstuk. 

Wij werken nauw met u samen om te zorgen dat onze technologie naadloos 
wordt geïntegreerd in uw productielijn en dat onze branderontwerpen 
volledig in uw wensen voorzien en optimaal werken. 
 

Regelpanelen: betrouwbare automatische werking

Acetyleenvlammen zijn zeer geschikt voor mechanisering. Door het gebruik 
van elektrische componenten is het mogelijk zowel de vlamafstelling als 
de stroomsnelheid van acetyleen en zuurstof of lucht te regelen. Maar hoe 
bereik je consistente resultaten?

Hiertoe heeft Linde regelpanelen ontwikkeld die automatische 
vlamontsteking mogelijk maken en altijd voor constante 
vlameigenschappen zorgen. De regelpanelen kunnen in uw 
machinecontroller worden geïntegreerd of onafhankelijk worden bediend. 
Voor sommige toepassingen is het nodig een werkstuk tot een bepaalde 
temperatuur te verhitten en deze temperatuur te handhaven tot het proces 
is voltooid. Door het plaatsen van een afstandssensor kan deze functie ook 
met onze regelpanelen worden geautomatiseerd.

Betrouwbare veiligheidssystemen zijn cruciaal voor elk gemechaniseerd 
proces. Onze regelpanelen bewaken de gas- en koelmiddelstromen, de 
temperatuur van de brander en het koelmiddel, evenals de status van 
controlelampjes. Bovendien zorgen de panelen ervoor dat een vlam altijd op 
de juiste wijze wordt ontstoken en schakelen ze het systeem bij eventuele 
problemen veilig uit.
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LINDOFLAMM branders: voorverwarming van pijpen met lucht/acetyleen
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Altijd voorhanden wanneer u het nodig hebt 
Continue gaslevering

Mondiale technische expertise van lokale 
deskundigen. Gedetailleerde proces-knowhow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor acetyleen, zuurstof of lucht kan Linde u de oplossing bieden die 
het beste aansluit op uw wensen: van mobiele cilinderpakketten tot 
pakketopleggers voor acetyleen en bulktanks voor zuurstof. Dankzij ons 
brede, goed georganiseerde leveringsnetwerk kunnen wij de hoogste 
leveringsbetrouwbaarheid garanderen en met spoed- en noodleveringen 
snel inspelen op onverwachte veranderingen in de vraag.

Daarnaast biedt Linde de optimale leverapparatuur voor houders van 
elke omvang. Van cilinderdrukregelaars tot volledig geautomatiseerde 
LINDOMATIK® leverstations, wij zorgen altijd voor de hoogst mogelijke 
afnamemogelijkheden – en dat zonder verstoring van uw bedrijfsproces.  
En met SECCURA® automatische gaslevering hoeft u zich nooit meer zorgen 
te maken over uw gas.

Oplossingen op maat vereisen veel knowhow en ervaring van processen 
om de gewenste resultaten op de meest efficiënte manier te behalen. 
Onze lokale technische experts voldoen aan deze eisen tot op het laatste 
detail. Zij worden daarbij ondersteund door ons state-of-the-art Application 
Development Centre in Unterschleissheim, Duitsland, waar LINDOFLAMM 
oplossingen worden ontwikkeld. Onze expertise bestaat uit:

 → Ontwikkeling van branders
 → Klanten R&D
 → Toepassingstraining
 → WELDONOVA procesconsultancy.

Ons hooggekwalificeerd engineering team ontwikkelt en evalueert 
voortdurend nieuwe technologiën. Daarmee garanderen we dat onze 
klanten altijd werken met de meest moderne en innovatieve oplossingen.

08 LINDOFLAMM®. Vlamoplossingen 09LINDOFLAMM®. Vlamoplossingen

   



Volledige ondersteuning. Maak uw LINDOFLAMM-
oplossing compleet met onze services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is het lastig onze LINDOFLAMM-oplossingen te integreren in uw 
productieproces? Het antwoord is een duidelijk nee. Profiteer van ons 
fullservice-aanbod en u bent slechts enkele stappen verwijderd van de 
perfecte vlam.
Ons brede dienstenpakket omvat:

 → Integratiemanagement
 → Installatieservice
 → Branderoptimalisatie
 → Branderonderhoud en -service
 → Levering de volgende dag
 → Specifieke ondersteuning
 → Kwaliteits- en veiligheidsaudits
 → Veiligheidstraining.

Voor meer informatie over LINDOFLAMM kunt u contact met ons opnemen 
via lindoflamm@linde.com, of bellen met het klantenservicecentrum bij u 
in de buurt.

Uw aanvraag

Eerste gesprek

Demonstratie/
proeven

Oplossingsontwerp

Voorstel

Installatie

Inbedrijfstelling

Ondersteuning

Begeleiding van start tot finish: in zeven stappen naar een perfecte vlam

Na ontvangst van uw aanvraag maakt een technische ondersteunings-
medewerker een afspraak om te bespreken wat u precies nodig hebt.

Wij regelen een demonstratie voor u en voeren zo mogelijk proeven op uw 
werkstukken uit, in uw productievestiging of in ons technologiecentrum.

Een conceptoplossing wordt afgestemd op uw wensen. Zo nodig bespreken 
we met uw machinebouwers of technici de integratie van onze apparatuur.

De oplossing wordt u ter overweging voorgelegd.

Als u tevreden bent over ons oplossingsontwerp, wordt er een projectplan 
overeengekomen. Ons technisch servicecentrum regelt de installatie van 
het systeem (waar nodig in samenwerking met uw machinebouwers of 
technici).

Onze technische ondersteuningsmedewerkers starten het systeem op en 
stellen het optimaal af op uw wensen. Ze werken uw operators in en dragen 
het systeem over.

Wij verlenen u voortdurende ondersteuning om ervoor te zorgen dat u 
tevreden bent over uw systeem en dat het aan uw wensen voldoet. Bij 
eventuele problemen komen wij snel in actie.
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Met haar innovatieve concepten speelt Linde een vooraanstaande rol op de wereldmarkt. Als leider op technologisch gebied is het onze plicht om de lat 
voortdurend hoger te leggen. Gedreven door ouderwets ondernemerschap werken we voortdurend aan 
producten van uitstekende kwaliteit en innovatieve processen.

Linde biedt meer. Voor onze klanten creëren wij toegevoegde waarde, duidelijk zichtbare concurrentievoordelen en meer 
winstgevendheid. Elk concept is specifiek aangepast aan uw eisen; wij bieden zowel standaard- als op maat gemaakte oplossingen. Dit geldt voor alle 
sectoren en alle bedrijven, ongeacht hun grootte.

Als u ook in de toekomst uw concurrenten wilt voorblijven, hebt u een partner nodig voor wie topkwaliteit, procesoptimalisatie en verbeterde produc-
tiviteit onderdeel zijn van de dagelijkse bedrijfsvoering. Voor ons betekent partnerschap echter niet alleen dat we er voor u zijn, maar dat we echt met u 
samenwerken. Dat vormt immers de basis van commercieel succes.

Linde – ideas become solutions

Vooruitkomen door innovatie

Hoofdkantoor Linde Gas Benelux:
Havenstraat 1, Postbus 78, 3100 AB Schiedam
Tel. 088 262 62 62
info.lg.nl@linde.com, www.linde-gas.nl 

      

  

   
 
    
 
  

  

Voor België
Westvaartdijk 85, 1350 Grimbergen 
Tel. 02/890.95.10
contact.lg.be@linde.com, www.linde.gas-be


