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POWERDUCTION 10R
INDUCTIEAPPARAAT
Ref: 063389

De Powerduction 10R is het ideale gereedschap voor het opwarmen, deblokkeren, en eenvoudig en 
snel verwijderen van alle soorten mechanische onderdelen zoals vastzittende moeren/bouten, 
schroeven enz. De Powerduction 10R wordt in het bijzonder aanbevolen voor werkzaamheden in de 
automobielsector, de agrarische sector en onderhoud, metaalconstructie en hang- en sluitwerk.

•  Warmt onmiddellijk en gericht op, u kunt dus zonder problemen 
in de buurt van kabels, slangen, of ieder andere warmte-gevoelig 
onderdeel werken, zonder deze te hoeven verplaatsen of te 
demonteren.

• Handzaam formaat : 3,5 kg - 1,3 kg alleen de inductor.
•  Ergonomisch : beperkt volume en draagband om het apparaat om 

de schouder te kunnen dragen.
•  Eenvoudig in gebruik : kan worden aangesloten op een 230V 

enkelfase stopcontact.
•  In een oogwenk operationeel : kies een inductor en plaats deze 

op het apparaat, sluit het apparaat aan op de netspanning en uw 
Powerduction 10R is klaar voor gebruik.

• 1200 W vermogen, hoge inschakelduur : 

Opwarmsnelheid

10 R
M10 : 10 s Ø 8 : 10 s

vergrendel/ontgrendelsysteem

•  De serie bestaat uit 5 verschillende inductoren waarmee de gebruiker eenvoudig 
en snel gegoten, platte of ronde onderdelen kan opwarmen en waarmee in 
verschillende, soms moeilijk toegankelijke, posities gewerkt kan worden.

•  De inductoren kunnen dankzij een schroefsysteem snel en eenvoudig 
vergrendeld en ontgrendeld worden.

Inclusief de volgende onderdelen :+
Spiraal  Ø 18 mm
054806

Spiraal Ø 24 mm
054790

Spiraal Ø 30 mm
055469

Oprolbare gevlochten kabel 80 cm
054813

Rechte kabel 80 cm
054868

EEN COMPLETE SERIE INDUCTOREN

EEN ERGONOMISCH EN VEELZIJDIG GEREEDSCHAP


