
Wycinarka do wkładów i gumy HOT CUTTER 400

Wycinarka Hot Cutter HC400 jest urządzeniem przenośnym przeznaczonym do wycinania

wewnętrznej warstwy butylowej w oponie oraz do usuwania starych, bądź źle wbudowanych wkładów

naprawczych.

 

Urządzenie jest gotowe do pracy po zamontowaniu właściwego nożyka i włączeniu zasilania. Zasilenie

nożyka prądem następuje po naciśnięciu przycisku w uchwycie urządzenia. Do regulacji mocy

wycinarka posiada przełącznik 4-stopniowy.

 

Główne zalety urządzenia:

funkcjonalne rozwiązanie techniczne

trwałe wykonanie mechaniczne

wygodny uchwyt do przenoszenia

bezpieczny, obudowany transformator zgodny z normą VDE
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izolowany uchwyt

cztery stopnie regulacji mocy

automatyczny bezpiecznik termiczny

prosty sposób mocowania noża

napięcie zasilania: 230V 50 Hz

pobór mocy: 280 W

Standardowo głowica urządzenia posiada uchwyt z przyciskiem oraz drugi uchwyt w postaci kulki. W

razie potrzeby kulka jest wymienna z wygodną rękojeścią dostarczaną wraz z

urządzeniem. W wyposażeniu znajduje się również klucz 6-kątny do wymiany rękojeści.

 

UWAGA: produkt dostarczany jest bez nożyków – należy je zakupić osobno (Nożyk do wycinarki

wkładów HOT CUTTER 400, nr kat. 564-1251) o szerokości ok 25 mm.

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 230V 50Hz

Pobór mocy: 280W

Prąd znamionowy: 1,4A

Temp. otoczenia w czasie pracy: 0-40 o C

Zalecane nożyki:  Nożyk do wycinarki wkładów HOT CUTTER  o szerokosci 25 mm (nr kat. 564-

1251) - mogą być także stosowane noże o zarysie trapezowym typu W6 do nacinarek prod. TIP-

TOP Stahlgruber.

Wyposażenie standardowe: kluczyk do nożyków, klucz do uchwytu, uchwyt
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