GYSDUCTION AUTO

INDUCTIE

Art. 048775 Art. 053380 Art. 056978 Art. 048812 -

APPARAAT

PROLINER GYSDUCTION AUTO
GYSDUCTION AUTO COMPLETE
GYSDUCTION AUTO COMPLETE +
GYSDUCTION AUTO MECA

Art. 056961 - GYSDUCTION AUTO MECA +
Art. 048805 - GYSDUCTION AUTO GLASS
Art. 048799 - GYSDUCTION AUTO BODY SHOP
Art. 054981 - GYSDUCTION AUTO DENT REPAIR

De GYSDUCTION AUTO, een krachtig en ultrasnel opwarmsysteem.
Ideaal voor carrosserie-werkzaamheden, mechanische werkzaamheden, en onderhoudswerkzaamheden :
- het losweken van alle types lijm en kleefstoffen, logo’s, sierlijsten en sierstrippen.
- het losweken van auto-ramen (achterruit, zij-ruitjes, dakramen.....).
- het verwijderen van anti-steenslag coating en afdichtende naden.
- het deblokkeren van mechanische onderdelen (bouten, schroeven, bougies, injectie.....).
- het repareren van kleine deuken in de carrosserie zonder het bijwerken van de lak.

Pluspunten
Vermogen : 2400 W.
Veiligheid : Warmt onmiddellijk op zonder vlammen.
Zuinig in gebruik : Warmt alleen de metalen onderdelen op (onderdelen demonteren is
niet meer nodig).
Precisie : Weekt de onderdelen los zonder lijm-oplosmiddelen te hoeven gebruiken.
Flexible Voltage : Voeding van 85V tot 265V.

LIJM INDUCTOR (art. code 053359)
Zonder beschadiging en binnen enkele minuten deurlijsten, monogrammen
en logo’s verwijderen en decoratieve en reclame stickers losweken.
RUIT INDUCTOR met besturingsknop (art. code 053373)
Voor het losweken van gesoldeerd plaatwerk, het verwijderen van anti-steenslag
coating aan de onderkant van de auto. Kan tevens gebruikt worden voor het
losmaken van gelijmde auto-ruiten (achterruiten, zijraampjes, dakraam enz.)
DEBLOKKEER INDUCTOR (art. code 053366)
Voor het opwarmen en deblokkeren van alle soorten mechanische onderdelen binnen
enkele seconden, zoals vastzittende moeren/bouten, schroeven, uitlaatflenzen,
trekstangen, schokdempers, cardanaandrijvingen, bougies, injecties enz...

Modus auto

DENT-PULLING INDUCTOR (art. code 054776)
Voor het repareren van kleine deuken in de carrosserie veroorzaakt door
bijvoorbeeld hagel, zonder de lak te hoeven bijwerken.

Het Inductie-apparaat werkt uitsluitend
wanneer het gebruikt wordt op ferro-metaal
(werkt niet op aluminium of koper). Het
apparaat beperkt dan automatisch het
opwarmend vermogen, om zo beschadiging
ten gevolge van oververhitting te voorkomen.

SPIRAAL INDUCTOR (art. code 054783)
Voor het opwarmen, deblokkeren en eenvoudig verwijderen van alle
soorten mechanische onderdelen binnen enkele seconden : vastzittende
moeren/bouten, schroeven, uitlaatflenzen, trekstangen, schokdempers,
cardanaandrijvingen, bougies, injecties enz...

Verbruiksartikelen (optioneel):
- 10 banden logo (051492)
- 10 inductor beschermingen moer + lijm (053847)
- 5 inductor beschermingen ruit + lijm (053854)

WIGGEN (art. code 051294)
Bij het gebruik van de inductor zijn spatels onmisbaar, voor het verwijderen
van logo’s, anti-spat coatings aan de onderzijde van het voertuig, enz....

8 PAKKEN

GYSDUCTION
AUTO

Wiggen
051294

Ruit Inductor
053373

Lijm Inductor
053359

Deblokkeer
Inductor
053366

Dent-Pulling
Inductor
054776

Spiraal
Inductor
054783

PROLINER GYSDUCTION AUTO

art. code 048775

-

-

GYSDUCTION AUTO COMPLETE

art. code 053380

-

-

GYSDUCTION AUTO COMPLETE +

art. code 056978

GYSDUCTION AUTO MECA

art. code 048812

-

-

-

GYSDUCTION AUTO MECA +

art. code 056961

-

-

-

GYSDUCTION AUTO GLASS

art. code 048805

GYSDUCTION AUTO BODY SHOP

art. code 048799

GYSDUCTION AUTO DENT REPAIR

art. code 054981

Pedaal
055490

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trolley SPOT 800
051331

Steun
052284

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IP
50/60hz
230 V ~1

06/11/2018

W
16 A

2400

- EN 60335-1

21

cm

kg

21.5x35.5x27

7.2

MADE in FRANCE
www.gys.fr

