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Blazer Torch
Profesionální hořák.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Blazer Torch BLT Box 1 ks R 92013

Blazer Torch - Refill NBLT Tlaková nádoba 250 ml R 30296

Vlastnosti: Výhody:
•  Maximální teplota plamene 1.350 °C
• Ergonomický tvar
• Praktický pomocník
• Snadná obsluha
• Ekonomické použití

• Snadná manipulace jednou rukou
• Malý, skladný, přenosný
• Plnění butanem do zapalovačů
• Jedna náplň na dvě hodiny

Aplikace:

Butanový hořák se zabudovaným piezo el. zapalovačem. Ovládací ventil zaručuje regulaci a úpravu 
plamene. Vysoká teplota plamene umožňuje velmi široké použití - letování, pájení, ohřev šroubových 
spojů, ohřev ložisek při montáži a demontáži, ohřev smršťovacích hadic v elektro, relé, kontakty, spí-
nače, vypínače, motory, startéry, měřící a el. přístroje, kancelářská technika...
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

1. Pomalu otočte regulačním uzávěrem doleva, až uslyšíte unikat plyn z hořáku.

2. Zatlačte na tlačítko piezo el. zapalování hořáku. Nedojde-li k zapálení hořáku, stisk opakujte.

3. Regulačním kolečkem přístupu vzduchu nastavte vhodný typ plamene hořáku.

4. Hořák používejte bez vypnutí maximálně 1 hodinu!

5. Po ukončení práce uzavřete regulační uzávěr doprava tak, aby nedocházelo k úniku plynu.

6. Dojde-li k vypotřebení plynu hořáku, proveďte jeho opětné naplnění. Plnící ventilek je ve spodní 
části hořáku. Na ventilek nasaďte nástavec náhradní náplně a naplňte hořák, dokud nezačne plyn 
unikat okolo ventilku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!


