INDUKSJONS
VARMESYSTEM

GYSDUCTION AUTO
Ref. 048775 Ref. 053380 Ref. 056978 Ref. 048812 -

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

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

GYSDUCTION AUTO er en kraftig og hurtig induksjonsvarmer. Ideell for karosserireparasjon, mekanikk og vedlikehold til:
- Fjerning av lim, logoer, sidelister.
- Fjerning av direktelimte vinduer uten å skade lister (bakruter, baklys, panoramatak...).
- Fjerning av steinsprutbeskyttelse og forsegling.
- Løsing av mekaniske deler (bolter, skruer, tennplugger, dyser...).
- Reparasjon av små bulker på bilens karosseri uten behov for lakkering/flikking.

EGENSKAPER
Strøm: 2400 W
Sikkerhet: Øyeblikkelig oppvarming uten flamme.
Effektiv: Varmer metalldeler med høy nøyaktighet mens den beskytter tilstøtende deler
(ikke nødvendig å fjerne deler).
Rent: Fjerning av deler uten bruk av løsemiddel.
Fleksibel spenning: Strømforsyning fra 85 V til 265 V.

KAROSSERI INDUKTOR (ref. 053359)
For hurtig og enkel fjerning av all lim, lister og lignende på noen
minutter uten skade.

GLASS INDUKTOR m/håndtak (ref. 053373)
Egner seg til fjerning av sveisede metallplater og i tillegg brenne av
steinsprutbeskyttelse med den oppvarmede skrapen. Den er også egnet til
fjerning av glass (bakrute, baklys, panoramatak...).
BOLT INDUKTOR (ref. 053366)
Varmer opp alle typer mekaniske deler på få sekunder, slik som bolter, skruer,
støtdempere, endelett og styrestag.

AUTO MODUS

BULKFIKS INDUKTOR (ref. 054776)
Til reparasjon av lette bulker på bilens karosseri. Eliminerer behovet for
lakkering/flikking.

Enheten starter bare hvis metallet er
jernholdig (ikke egnet for aluminium
eller kobber). Enheten vil da justere
oppvarmingen automatisk for å unngå
skader grunnet overoppheting.

SPIRAL (SAMLET / FLETTET) INDUKTOR (ref. 054783)
For å varme opp alle typer mekaniske deler på få sekunder, slik som bolter,
skruer, støtdempere, endelett, styrestag mm...

Forbruksvarer (valgfritt):
- 10 Logo tape (051492)
- 10 beskyttelser for boltinduktor + lim (053847)
- 5 beskyttelser for glassinduktor + lim (053854)

PLASTKILE (ref. 051294)
Som et supplement til induksjonsvarmeren er plastkilene avgjørende for å
fjerne logoer/merker, steinsprutbeskyttelse ect...
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www.gys.fr

