Nástroje a príslušenstvo

Blazer Torch
Profesionálny horák.

Vlastnosti:

Výhody:

• Maximálna teplota plameňa 1.350°C
• Ergonomický tvar
• Praktický pomocník
• Jednoduchá obsluha
• Ekonomické použitie

• Jednoduchá manipulácia jednou rukou
• Malý, skladný, prenosný
• Plnenie butánom do zapaľovačov
• Jedna náplň na dve hodiny

Aplikácia:
Butánový horák zo zabudovaným piezo el. zapaľovačom. Ovládací ventil zaručuje reguláciu a úpravu plameňa. Vysoká teplota plameňa umožňuje veľmi široké použitie - letovanie, pájkovanie, ohrev
šraubových spojov ohrev ložísk pri montáži a demontáži, ohrev zmršťovacích hadíc v elektro, relé,
kontakty, spínače, vypínače, motory, štartéry, meracie a el. prístroje, kancelárska technika...

Objednávacie kódy:
Názov výrobku

Sklad. kód

Balenie

Objem / rozmer

Obj. číslo

Blazer Torch

BLT

Box

1 ks

R 92013

Blazer Torch - Refill

NBLT

Tlak. nádoba

250 ml

R 30296

www.retech.com

1. Pomaly otočte regulačným uzáverom doľava, až budete počuť unikať plyn z horáku.
2. Zatlačte na tlačidlo piezo el. zapaľovania horáku. Ak sa horák nezapáli, stisk opakujte.
3. Regulačným ventilom prístupu vzduchu nastavte vhodný typ plameňa horáku.
4. Horák používajte bez vypnutia maximálne 1 hodinu !
5. Po ukončení práce uzatvorte regulačný uzáver doprava tak, aby nedochádzalo k úniku plynu.
6. Ak sa plyn v horáku spotrebuje, znovu ho naplňte. Plniaci ventil je v spodnej časti horáku. Na ventil
nasaďte nástavec náhradnej náplne a naplňte horák, pokým nezačne plyn unikať okolo ventilu.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Zdravie a bezpečnosť:
Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:
Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:
RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

www.retech.com
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Návod na použitie:

