APPARAAT VOOR
SCHADEHERSTELWERKZAAMHEDEN STAAL EN

GYSPOT COMBI 230 E PRO
Art. code 021266

ALUMINIUM

De nieuwe generatie 2 in 1 spotters. Met de Gyspot Combi 230 E Pro kunt u moeiteloos alle soorten stalen en
aluminium plaatwerk uitdeuken, zonder demontage en zonder de bekleding van de stoelen te verwijderen.
Een hogere rentabiliteit en tijdwinst, dankzij de 2 ergonomische spotterpistolen voor staal en het speciale
aluminium pistool.
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PLUSPUNTEN SPOTTER STAAL

PLUSPUNTEN spotter ALUMINIUM

U hoeft slechts 2 instellingen te kiezen :
• het vermogen (11 niveaus, van 0 tot 10)
• het door u gebruikte gereedschap (7 verschillende keuzemogelijkheden)
=> Instellen van de duur en de intensiteit is niet meer nodig.
Automatische of handmatige ontsteking :
Automatisch pistool : Het laspunt wordt automatisch
gegenereerd door een eenvoudig contact tussen het apparaat en
het te herstellen plaatwerk.
Handmatig pistool : Het laspunt wordt handmatig gegenereerd
met een druk op de trekker van het pistool wanneer het gereedschap
het te herstellen plaatwerk aanraakt.

Micro-processor gestuurd en digitale display :
• Spanning (instelbaar van 50 tot 200 V, met geheugen voor de
laatst weergegeven waarde), of het vermogen van 0 tot 10.
• Detecteert de aanwezigheid van bouten.
• Twee-polige koperen massaklem, speciaal ontworpen voor het
pistool.
Technologie : zeer krachtige capacitieve ontlading (66mF), voor
het lassen van M4 bouten op alle soorten Aluminium plaatwerk
(Alu silicium en alu magnesium).

GELEVERD MET

OPTIONEEL

De combi Gyspot 230 E Pro wordt standaard geleverd
Voor het lassen van staal :
• Een stalen massa-klem 5 (kabel 2m
afkoppelbaar Ø 70 mm²)
•2
 multifunctionele pistolen 4 (2 kabel
afkoppelbaar : 1 kabel 2m – Ø 70 mm² + 1
kabel 3m – Ø 50 mm²) :
- slaghamer 7 voor het verwijderen van
spijkers met sterren
- lassen van bouten, klinknagels, en ringen
- het ophalen van metaal, graphite pen
• Een geheel complete doos met accessoires en
verbruiksartikelen (art. code 050075: doos met
spotter verbruiksartikelen 1 ) Voedingskabel 8m.
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230 V
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I2

MAX

3800 A (steel)
7500 A (alu)

Voor het lassen van aluminium :
• 1 pistool 3 (kabel 3m afkoppelbaar Ø 25
mm²) voor het lassen van bouten Ø 4 – M4 :
- Alu magnesium
- Alu silicium
• Drie-polige messing massa 6 speciaal
geschikt voor het pistool, voor een direct en
snel contact op de te herstellen zone.
• Een zeer complete doos met accessoires en
verbruiksartikelen (art. code 050020 : alu
verbruiksartikelendoos 2 )

SYNERGIC
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SPEEDLINER COMPLETE TROLLEY
COMBI 230 E PRO
Art. code: 036062
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MADE in FRANCE
www.gys.fr

