Inoxliner DUO Basic-Set

RYCHLÉ - MOBILNÍ – FLEXIBILNÍ
"Inoxliner DUO" představuje perfektní zařízení pro použití ve výrobních dílnách zaměřených na nerezovou ocel. Pomocí
jednoduchého jednotlačítkového ovládání můžete volit mezi dvěma stupni čistění. 1. stupeň pro WIG/TIG svary a menší
plochy. 2. stupeň nabízí vysoký výkon 1000 W pro čištění MIG/MAG svarů a velkých ploch. Na zařízení nemusíte nic
kalibrovat ani nastavovat. Díky provedené analýze má zařízení optimálně nastaveny úrovně výkonu pro určené použití.
Zvolená úroveň je indikována na čelním panelu. Díky použití rychloupínání lze rukojeť, kabel elektrody a zemnící kabel
snadno a rychle vyměnit
"Inoxliner DUO" používá osvědčenou technologii uhlíkových štětců pro čištění svarů. Se štětcem z uhlíkových vláken
vyčistí Inoxliner BASIC DUO těžko přístupné plochy, WIG/TIG a MIG/MAG svary nebo i celé plochy z nerezové oceli. Pro
čištění lze používat až 3 uhlíkové štětce najednou.
Aplikace:




Čištění nerezových svarů TIG
Čištění nerezových svarů MIG
Čištění ploch z nerezové oceli

Výhody:









Jednoduché a snadné použití
Vysoce flexibilní kabely pro příjemnou práci
Jednotlačítkové ovládání
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. Zdroj Inoxliner DUO
2. Zemnící kabel 3 m
3. Vysoce flexibilní kabel elektrody 4 m
4. Teflonová rukojeť SK25
5. Štětec z uhlíkových vláken (4 ks)
6. Teflonový kryt 1 štětec (Carbon-Fix)
7. Teflonový kryt 2 štětce (Carbon-Fix DUO)
8. Adaptér na dva teflonové stětce
9. Elektrolyt Speed 500 ml
10. Keramická pasta na ochranu rukojeti
11. Nádoba pro čistící elektrolyt
12. Montážní klíč
13. Přepravní box
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Inoxliner DUO Power Pack Basic-Set
Dodávka včetně dílenského vozíku Caddy.

Vozík I-Serve
Dílenský vozík I-Serve s integrovaným čerpadlem pro automatické podávání čistícího elektrolytu přímo do čistícího
štětce. Elektrolyt se přivádí z nádoby přes bez údržbové čerpadlo po stisknutí tlačítka v rukojeti. Čerpadlo nasává
přímo z 5L kanystru bezpečně uloženého přímo ve vozíku I-Serve.
Rukojeť lez osadit jedním nebo volitelně dvěma čistícími štětci (při použití adaptéru Carbon Fix DUO). Při použití
adaptéru je elektrolyt přiváděn na oba dva čistící štětce.

100% kompatibilní se zařízeními INOXLINER PRO, ECO & DUO.
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