ACCULASTRANSFORMATOR

ART NR.

ARTIKELOMSCHRIJVING

140.000.00.02

• Accu-lastransformator compleet met laspistool en boorkop,
incl. montagekoffer

De F100 Acculastransformator is een op batterijen werkende lasmachine
waarmee in één handeling isolatiemateriaal op plaatmateriaal zoals ventilatiekanalen
kan worden bevestigd. De F 100 Acculastransformator zorgt voor een hoge
laskwaliteit op verzinkt plaatstaal. Het snoerloze lasapparaat, gecombineerd met
lange kabels en een laag gewicht, is het juiste gereedschap voor de bouwplaats.
Deze machine maakt gebruik van de condensator ontladingstechniek en maakt het
mogelijk om clips te lassen zonder oververhitting aan de andere kant van de metalen
plaat. Het wordt aanbevolen om onze laspinnen te gebruiken met onze lasmachine
F100 Acculastransformator.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Capacieit

100 000 µF

Stroomvoorziening

MAKITA accu 5.0 Ah - 18V.

Isolatie protectie

IP 33

Laadtijd van de condensator

+/- 3 sec.

Lassnelheid

Tot 20 laspinnen / minuut

Aantal laspinnen met volle accu

350 schoten

Laadtijd van de accu

35 minuten

Lengte van de pistoolkabel

10 mtr

Lengte van de aardingskabel

5 mtr

Gewicht van de transformator zonder kabels

5,4 kg

Formaat van de transformator met handgreep

300 x 175 x 230 mm

Gewicht van de transformator met koffer

16,70 kg

Fromaat van de koffer

530 x 370 x 330 mm

De acculastransformator is in overeenstemming met de normen en richtlijnen van de Europese Unie..
De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de
gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden
niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.

TOEPASSING

Bevestig de aarde- / massaklem
van de lastransformator op het
plaatstaal. Leg isolatiedeken op
het plaatstaal.

Panflex BV, Curiestraat 5, 6716 AR Ede

Plaats de laspin op de magnetische
Druk de pin door de isolatie totdat
kop van het pistool. Pas de spanning de punt van de schacht het plaatstaal
aan volgens het type en de dikte van raakt en druk op de trekker.
het plaatwerk.
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