Induksjonsvarmer

Speedliner 39.04 Ref: 035027

Speedliner 39.02 Ref: 035010

053410 POWERDUCTION 50L

POWERDUCTION 50L gir umiddelbar en kraftig
oppvarming for å løsne, eller bare varme, stål
eller aluminium. Den er vannkjølt, og kan varme
metalldeler over lengre tid uten avbrudd.
Det ideelle verktøy for mekanisk og
vedlikeholdsarbeid:
- Ideell for å løsne deler ved hjul og forstillingsarbeid.
- Skifte av glødeplugger, løser opp viskerarm,
reservehjul kasser.
- løsner bolter som sitter fast.
- løsner lager, kuleledd uten å skade under.
- løsner akseldeler som sitter fast og eksosanlegg.
Men også for bil karosseri:
- Løsner stål, glass eller aluminium elementer
sammenføyd med lim.
- Retting av bøyde rammer (hvis ikke HSS).

Rammevange
oppvarming
(hvis ikke HSS)

FUNKSJONER
Høy varmeeffekt:
5200W, justerbar i trinn på 500W.
Varmes opp direkte i sentrum av metallet, i en
dybde på 6 mm. Bringer et stykke stål 8x13x5mm til
rødglødende (rundt 1000 ° C) i løpet av 1 sekund.
Sikkerhet og tidsbesparelser:
Umiddelbar oppvarming, uten flamme, på et bestemt
område, slik at en kan jobbe nær kabler, rør eller andre
deler som er følsomme for varme, uten å demontere.
Komfortable å bruke:
3 meter lang kabel, slik at man kan jobbe i høyden.

Frigjøring av rustne
bolter

Frigjøring av styring
kobling

POWERDUCTION 50L Ref. 053410
Produktet leveres komplett, ferdig montert, med en rundend spole og kjølevæske.
Induksjonshode og tilbehør
COMPLETE ROUND-END SENSOR (ref. 053427)
Leveres med produktet, gir dette induksjons oppvarming
av metalldeler til de fleste oppgaver.
COMPLETE STRAIGHT SENSOR (ref 053441.) (EKSTRAUTSTYR)
Med denne når man til vanskelig tilgjengelige plasser.
Dette er tilgjengelig som et alternativ og kan varme
vinkelrett på metall delen, og dermed løsne delen eller
staget.
Også finnes i 3-fase 400V:
053465 POWERDUCTION 110L (11kW)
053472 POWERDUCTION 160L (16kW)
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