AQUECEDOR POR

MIG-MAG
INDUÇÃO

MONOPHASÉ

COM ARREFECI-

POWERDUCTION 37LG

INVERTER
MENTO

20  150A
LÍQUIDO

Ref. 056992

O aquecedor por indução POWERDUCTION 37LG fornece potência de aquecimento imediata para
desbloquear, aquecer aço ou alumínio. Leve e portátil, pode aquecer peças de metal por vários
minutos sem interrupção graças ao seu resfriamento líquido.

A ferramenta ideal em mecânica e manutenção:
• Essencial para desbloquear barras de direcção (geometria).
• Desmontagem de limpadores bloqueados e suporte de rodas auxílios.

liquid
cooling

• Desbloqueamento parafusos, pinos de direcção sem danificar o fole.
• Desmontagem de carda bloqueado no mancal.
• Desmontagem de linhas de escape de carros ou caminhões.
•

Descolamento os elementos de aço ou alumínio colados.

Desbloqueamento de
roscas

Desbloqueamento de
barras de direcção

Gerador entregue completo e já
montado, com 1 indutor 90º de
aquecimento.

SUAS VANTAGENS

Opções:

• Potência

de aquecimento:
3700W, seleccionável em incremento de 250W.
Aquecimento no coração do metal, a uma profundidade de
6mm Você pode levá-lo para vermelho (aproximadamente
1000 ° C)
37LG

39LG

50LG

M10  1 s

M12  1 s

M14  1 s

2 mm  5 s

2 mm  5 s

4 mm  5 s
2 mm  3 s

Ø 10  15 s

Ø 10  15 s

Ø 10  10 s

ref. 061569
Indutor 20°

ref. 059269
Indutor direito

• Segurança e economia de tempo:
Aquecimento imediato sem chama, numa area precisa, que
possibilita trabalhar próximo de cabos, canos ou qualquer
parte sensível ao calor, sem desmontá-los.
• Dispositivo portátil:
Acompanhar em áreas de difícil acesso. Inclui um
cabo de indução de 2 metros.
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