
Nacinarka do opon / bieżnika PSO PS-15
STANDARD / 370W

Nacinarka do opon PSO PS-15 STANDARD to francuskie urządzenie o mocy 370 W przeznaczone do

pogłębiania rzeźby bieżnika i jej odnawiania po wykonaniu naprawy opony Służy do pogłębiania

głębokości bieżnika w oponach samochodów ciężarowych, przyczep, samochodów dostawczych,

terenowych. Pozwala również odtworzyć rzeźbę bieżnika po naprawie ogumienia.

Urządzenie wyprodukowane przez francuską firmę  Pneu Service Outillage 

Wyposażona jest w ergonomiczny i komfortowy uchwyt  oraz posiada czterostopniowy system grzania

dzięki czemu staje się bardzo funkcjonalna. Dodatkową zaletą urządzenia jest dostępność szerokiej
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gamy nożyków do nacinania.

Umożliwia wykonanie nacięcia o głębokości maksymalnie 14 mm i szerokości maksymalnie 20 mm.

Transformator jest wyposażony w cztery poziomy regulacji temperatury umożliwiając ustawienie

niezbędnego zakresu mocy. Nowoczesna technologia gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa, a

także długą żywotność. 

Nacinarka do opon PSO PS-15 STANDARD jest urządzeniem przeznaczonym do pogłębiania rzeźby

bieżnika i odnawiania opony po wykonaniu naprawy. Wyposażona jest w ergonomiczny i komfortowy

uchwyt.

Cechy produktu: 

max moc: 370 W

4 poziomy regulacji temperatury 

przewód o długości 170 cm

lekki pistoletowy uchwyt

głowica umożliwiająca stosowanie nożyków wszystkich typów PSO (R, C), TIP TOP (R Fix, W Fix)

Dane techniczne

Szerokość nacinanego rowka 3-20mm

Zasilanie prądem jednofazowym 230V,

Regulacja temperatury:  4 - stopniowa

Moc grzewcza:   370 W
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