Dane aktualne na dzień: 02-08-2021 23:16

Link do produktu: https://styrobasen.pl/zgrzewarka-do-folii-basenowej-steinel-roof-hg-opalarka-hg2320-lcd-gratis-p-617.html

Zgrzewarka do folii
basenowej Steinel Roof HG +
opalarka HG2320 LCD gratis
Cena brutto

16 585,00 zł

Cena netto

13 483,74 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

ST058357

Producent

Steinel

Opis produktu
Zgrzewarka do foli basenowej, dachowej i plandek Roof HG firmy Steinel + opalarka
HG2320 LCD gratis

Zgrzewarka przeznaczona do zgrzewania folii pcv basenowej, dachowej, plandek.
Cechy urządzenia:
Zgrzewarka dzięki swojej konstrukcji idealnie nadaje się do zgrzewania folii pcv blisko ścian basenu czy attyki.
Szerokość zgrzewu 40 mm.
Moc zgrzewarki 2300 Watt.
Zgrzewanie w odległości ok 30mm od attyki lub ściany basenu - tj. 80mm zakładki foli na płytę od krawędzi ściany.
Zgrzewarka zgrzewa 3 razy szybciej niż zgrzewarką ręczną.
Zgrzewarka posiada filtr mikropyłków.
Zgrzewanie bez fałd dzięki optymalnemu rozłożeniu wagi.
Obudowa zgrzewarki została tak skonstruowana aby zapewnić najwyższa wytrzymałość w trudnych warunkach użytkowania,
gwarantując długoletnią pracę.
Nowoczesny bezszczotkowy silnik gwarantuje żywotność nawet przez 10 000 godzin pracy
Ceramiczny element grzewczy.
Podnoszona rolka prowadząca pozwalająca pracować blisko ścian krawędzi.
Konstrukcja dostosowana do pracy blisko ściny niecki basenu jak również na zwykłych płaskich powierzchniach.
Moc zgrzewarki nie wymaga stosowania przedłużaczy siłowych.
Długość przewodu 3m.
Zgrzewarka idealna do basenów oraz małych i średnich dachów. W przypadku bardzo dużych powierzchni będzie pracować ale
dłużej.
Automatyka startowa
Ustawienie prędkości, temperatury i wydatku powietrza przy pomocy potencjometru prędkość oraz cyfrowego wyświetlacz
temperatury i siły nadmuchu wraz z pamięcią ustawionych programów.
Sprawdzona i wytrzymała technologia.
Obudowa ze stali nierdzewnej.
Niemiecka produkcja.

Gwarancja producenta 12 miesiące !!!
Według naszych testów moc zgrzewarki 2300 Watt zapewnia możliwość zgrzewania folii basenowej o gr, 1,5mm z prędkością
ok. 1,7m/min przy temperaturze otoczenia ok. 10 stopni. Przy wyższych temperaturach zgrzewanie folii o gr. 1,5mm może
odbywać się z prędkością ok. 2m/min.
Cieńsze materiały adekwatnie zgrzewarka jest w stanie zgrzewać szybciej.

wygenerowano w programie shopGold

Jak pracuje zgrzewarka:

Napięcie
Częstotliwość
Moc
Pobór prądu
Temperatura

V
Hz
W
A
°C

230
50
2300
15,0
50 – 620

Prędkość posuwu
Wydat. powietrza max.
(20°C)

m/min
l/min

Standard 0,5 – 3
120-420

Poziom hałasu

dB(A)

≤ 70 dB (A)

(EN ISO 11203)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)

mm

Ciężar

kg

351 × 433 × 358 mm (z
wsuniętą opalarką)
ok. 14 kg + 3 × 1,1 kg
ciężar dodatkowy

Stopień ochrony
Deklaracja zgodności

CE

Klasa ochrony I
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(cyfrowa
regulacja ze wskaźnikiem
na wyświetlaczu)

regulowana (30-100%)

I

