PARAAT VOOR
SCHADEHERSTELWERKZAAMHEDEN

GYSPOT EXPERT 400
Art. code 058859

De GYSPOT EXPERT 400, bestemd voor diverse uitdeuk- en schadeherstelwerkzaamheden, is een kwalitatief hoogwaardig
apparaat dat beschikt over een vermogen van 4500 A. De stroom en de lasduur kunnen afzonderlijk ingesteld worden,
zodat de gebruiker van het apparaat een zeer nauwkeurige controle heeft over de lasimpact op zinkplaten en in het
bijzonder op fijn plaatwerk.

APPARATUUR VOOR DE VEELEISENDE PROFESSIONAL
De GYSPOT EXPERT 400, geschikt voor een 400 V - 2ph voeding in 16A met vertraagde zekering, biedt de gebruiker
twee lasmodules :
Een HANDMATIGE lasmodule, waarmee de stroom en de lasduur afzonderlijk ingesteld kunnen
worden : het apparaat past zich zo nauwkeurig aan aan de specifieke eisen van de gebruiker.
Een SYNERGETISCHE module, die gebruik maakt van de GYS expertise en kant-en-klare
instellingen biedt. U kiest het gereedschap dat u wenst te gebruiken en het vermogen dat
geschikt is voor de dikte van het door u te repareren plaatwerk.
Voor een nog groter gebruikscomfort beschikt het apparaat tevens over twee verschillende
ontstekingssystemen :
automatische ontsteking : door een eenvoudig contact tussen het gereedschap
en het te repareren plaatwerk.
handmatige ontsteking : door een druk op de trekker wanneer het gereedschap in contact is
met het te repareren plaatwerk.

EEN ZEER COMPLEET EN VEELZIJDIG APPARAAT
De GYSPOT EXPERT is hét gereedschap voor het realiseren van diverse soorten carrosserie-reparaties. De
gebruiker kan kiezen tussen 7 verschillende programma’s :
• uitdeukwerkzaamheden
• het lassen van wave-draden of trek-ogen voor het rechttrekken van plaatwerk
• het wegwerken van deukjes met speciale koperen tips
• lassen met koolstof-elektroden
• het lassen van klinknagels
• het lassen van ringen voor het bevestigen van de massa
• het lassen van bouten

OPTIONEEL

GELEVERD MET DE VOLGENDE ONDERDELEN

1 PISTOOL MET TREKKER
art. code 057524 - 2 m - Ø 70 mm²

1 AUTOMATISCH PISTOOL
art. code 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

I RMS

50/60hz
400 V, 2ph
23/05/2018

16 A (D)

3200 A

1 SPOTTER BOX PRO
art. code 050075

Lengte kabels :
massa : 2 m
voeding : 8 m

I

2max

4500 A

Trolley UNIVERSAL 800
art. code 051331

U2

7,4 V

Trolley SPOT 1600
art. code 051348

DETECTION

OK

OK

AUTO / MANUAL

cm

kg

22,5 x 36 x 23,5

31,5

MADE in FRANCE
www.gys.fr

