Слепнала гайка?

Накратко ползите от
iDuctor
Икономия на време

Разхлабете я на мига!

Бързо нагряване с висока точност
	

Пожарна безопасност

Няма открит огън, така че е безопасен за
	
употреба

Удобство

	Лесен за употреба, може да се управлява с
една ръка
Регулируема мощност
Намотките се сменят без инструменти

Издръжливост

Изработен от удароустойчив материал

Регионални търговци на iDtools
iDTools, производителят на iDuctor, продава
индукционния инструмент и съответните аксесоари
изключително чрез квалифицирани регионални
търговци. Доставчикът във вашия регион е вашето
лице за контакт! Съдействие, съвет и поддръжка
могат да ви бъдат предоставени най-добре от
вашия търговец. Вашия доставчик ще отговори на
вашите въпроси и ще ви помогне с вашите
проблеми. Накратко, вашия доставчик ще ви
предостави компетентното обслужване, което бихте
очаквали да съпътства качествен продукт като
iDuctor. Вашите поръчки, дори и тези подадени през
интернет магазина, ще бъдат обработени от вашия
дилър.

iDuctor, лесно сменяемите намотки и обезопасеният
захранващ кабел с патентована връзка IEC Lock се
доставят в защитен пластмасов куфар.

Настройки на мощността

Допълнителна информация и поръчки:
iDtools BV
T: +31 88 - 060 65 00
Elektronicaweg 15
Email: info@idtools.eu
NL-2628 XG DELFT Web shop: www.idtools.eu
he Netherlands

T: 052 303959
ПроХема ООД
ж.к. Чайка бл.196 М: 0878 456730
Email: info@prochema.bg
9005 Варна
www.prochema.info

Времето и мощността
са лесно регулируеми
220 V

НОВО!
Спестява време
Лесен за употреба
Безопасен
Спестява пари

+
+
+
+

Изключителен
инструмент за
нагряване без
пламък

НОВО!

Изключителен
инструмент за
нагряване без
пламък

Металът е превъзходен и има много приложения, но също така
може да бъде наистина труден за работа. Това е нещо, което
механиците и служителите по поддръжката много добре знаят.
С течение на времето всички сме виждали как металните
свръзки могат да се съединят почти за постоянно. Когато става
на въпрос за разделяне на частите, прилагането на сила върши
работа. Ако това не помогне, прибягваме до горелката, но
тогава работата става времеемка задача, с всичките си
недостатъци и опасност от пожар. Ето защо ние искаме да ви
представим едно безопасно и пестящо време решение.

iDuctor от iDtools! Този изключително удобен инструмент използва индукция за прецизно
нагряване на гайка, шенкел, лагер или всеки друг предмет, изработен от феромагнитен
метал. Всъщност, много прецизно! Все пак, нагряването чрез индукция, за разлика от
нагряването с газова горелка, нагрява главно външната част на сглобката. За по-малко от
минута можете да нагреете стомана до температура от 300 до 600 градуса по Целзий, и
тъй като топлината води до разширяване можете да го освободите веднага. Накратко,
iDuctor е вашият помощник на работното място. Той е изключителният инструмент за
трудни задачи.

Уникални характеристики
на iDuctor
	
Електронно индукционно нагряване

iDuctor може да се използва
за различни размери
Топлината, генерирана чрез индукция може да
се прилага за части с най-различни размери:
спечени гайки, болтове, шенкели, нипели,
лагери и т.н.
За установяване на правилното
взаимодействие между iDuctor и нагрявания
обект, инструментът е придружен от комплект с
девет намотки в метрични размери M8, M10,
M12, M16, M20, M24 и M30. Той също идва и с
гъвкава намотка с дължина 110cm. Намотките
се сменят лесно на ръка.
iDuctоr се използва също и за други специфични
цели освен за нагряване на спечени гайки, като
нагряване и отстраняване на повърхностните
слоеве на стомана. За това специфично
приложение са налични специални инструменти.

iDuctor е CE сертифициран и съдържа патентована технология.

Приложения на iDuctor
iDuctor се става стандартен инструмент за все
повече работни места. Само за да назовем
няколко, пожаро-безопасния и лесен за
управление iDuctor, се използва в автомобилни
сервизи и работилници, както и в индустриални
ремонти, минно оборудване, селскостопански
машни, морски и нефтохимически инсталации.

Микропроцесорно управление
Лесно регулируеми мощност и време
	
Оборудван с LED осветление
	
Идва с 9 намотки в метрични размери
	
В удобен куфар за съхранение включващ
	
обезопасен захранващ кабел с IEC
заключалка
	
Проектиран и произведен в Холандия
	
Изработен от висококачествени материали
Патентован

