Inoxliner BASIC RS

RYCHLÉ - MOBILNÍ - FLEXIBILNÍ
"Inoxliner BASIC RS" představuje perfektní zařízení pro použití ve výrobních dílnách zaměřených na nerezovou ocel.
Pomocí jednoduchého jednotlačítkového ovládání můžete volit charakteristiky pro čištění nebo značení. Nemusíte nic
kalibrovat ani nastavovat. Díky provedené analýze má zařízení optimálně nastaveny úrovně výkonu pro určené použití.
Na přední panelu je umístěn digitální displej, který zobrazuje aktuální zvolenou charakteristiku a příslušenství, které se
má pro ni použít. Díky použití rychloupínání lze rukojeť, kabel elektrody a zemnící kabel snadno a rychle vyměnit
"Inoxliner BASIC-RS" nabízí osvědčenou technologii uhlíkových štětců pro čištění svarů TIG. Se štětcem z uhlíkových
vláken vyčistí Inoxliner BASIC-RS těžko přístupné plochy, TIG svary nebo i celé plochy z nerezové oceli.
Sada „Signier-Set“ pro elektrochemické značení pro 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).

Aplikace:




Čištění nerezových svarů TIG
Čištění povrchů z nerezavějící oceli
Elektrochemické značení

Výhody:










Jednoduché a snadné použití
Vysoce flexibilní kabely pro příjemnou práci
Jednotlačítkové ovládání
Digitální displej
Mobilní použití (dodáváno v přepravním boxu)
Nepoužívá vysoce agresivní kyseliny
Nezanechává skvrny/mapy
Čištění za pomocí štětce z uhlíkových vláken
Snadné čištění i na těžko dostupných místech

Rozsah dodávky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zdroj Inoxliner BASIC RS
Zemnící kabel 2m
Kabel elektrody vysoce flexibilní 3m
Teflonová rukojeť SK25
Štětec z uhlíkových vláken
Teflonový kryt štětce
Čistící elektrolyt Speed 500 ml
Keramická pasta 25 g
Nádoba pro čistící elektrolyt
Přepravní box
Sada pro značení Signier-Set:
a. Grafitová elektroda 90°
b. Ochranný filc 10 ks
c. Fixační Ó-kroužek
d. Značící elektrolyt 100 ml
e. Vzorová šablona 25x15 mm.
12. Transportní vozík Caddy (součástí varianty
Inoxliner Basic RP Power-Pack)
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