Sada pro čištění svarů Inoxliner UNO SET

RYCHLÉ - MOBILNÍ - FLEXIBILNÍ
"Inoxliner UNO" představuje jednoduché mobilní zařízení pro použití v dílně i na montáži. Obsluha zařízení je velice
jednoduchá. Stačí zapnou zařízení Inoliner UNO, ukostřit čištěný dílec a můžete čistit. Není potřeba nic nastavovat.
Zařízení Inoxliner UNO má optimálně nastaven výkon, pomocí něhož jsou TIG svary vyčištěny během několika sekund.
Díky rychlospojce na rukojeti čistícího štětce a zemnícím kabelu lze vše rychle sestavit.
Aplikace:




Čištění nerezových svarů TIG
Čištění povrchů z nerezavějící oceli
Vhodné pro čištění nerezových zábradlí

Výhody:









Jednoduché použití a snadné použití
Vysoce flexibilní kabely pro příjemnou práci
Mobilní použití (dodáváno v přepravním kufru)
Nepoužívá vysoce agresivní kyseliny
Nezanechává skvrny/mapy
Čištění za pomocí štětce z uhlíkových vláken
Snadné čištění i na těžko dostupných místech
Leštící elektrolyt s funkcí 3 v 1
o Zajišťuje čištění, leštění a pasivaci
o Šetrná k lidem a životnímu prostředí
o Může být splachován do odpadních vod.

Rozsah dodávky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zdroj Inoxliner UNO
Zemnící kabel 2 m
Kabel elekrody 2 m
Teflonová rukojeť SK25
Štětec z uhlíkových vláken
Teflonový kryt štětce
Leštící elektrolyt 500 ml
Keramická pasta
Nádoba pro čistící elektrolyt
Přepravní kufr
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Sada pro značení Inoxliner Signier-Set

Sada „Signier-Set“ pro rozšíření zařízení Inoxliner UNO o elektrochemické značení. Jedná se o rychlé, trvalé a
nezaměnitelné značení pro komponenty či výrobky. Takto provedené označení lze odstranit pouze mechanicky
(obroušením).
Na přání dodáváme opakovatelně použitelné značící matrice. Matrici lze použít až 5000ktrát. Dodáváme dle
požadovaného použití (firemní logo, technické paramenty, čísla šarží).
Rozsah dodávky:
1.
2.
3.
4.

Grafitová elektroda pro značení
Ochranný filc 10 ks
Fixační Ó-kroužek
Značící elektrolyt 100 ml
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