
IP
50/60hz W cm kg

230 V ~1 16 A 2400 21 21.5x35.5x27 7.2

MADE in FRANCE- EN 60335-1

GYSDUCTION AUTOINDUKCIÓS
HEVÍTŐ

RENDSZER
048775 - PROLINER GYSDUCTION AUTO 
053380 - GYSDUCTION AUTO COMPLETE 
056978 - GYSDUCTION AUTO COMPLETE + 
048812 - GYSDUCTION AUTO MECA

www.gys.hu

A készülék csak akkor indul el, ha a fém vastartalmú 
(alumíniumhoz vagy rézhez nem alkalmas).
A készülék ezután automatikusan beállítja a fűtést, hogy 
elkerülje az alkatrész túlmelegedés miatti károsodását.

AUTOMATA MÓD          

Jellemzők
Teljesítmény: 2400 W
Biztonság: Azonnali fűtés láng nélkül.
Hatékonyság: Csak a fém alkatrészeket melegíti fel, miközben védi a közeli 
részeket (nem kell eltávolítani a motor egyéb alkatrészeit).
Tisztítás: Oldószer használata nélküli alkatrész eltávolítás.
Rugalmas feszültség: Tápellátás 165 V és 265 V között.

A GYSDUCTION AUTO egy nagy teljesítményű indukciós melegítő, amely ideális karosszériajavításhoz, mechanikához és karbantartáshoz:

- Távolítson el minden ragasztót, logót, oldallécet.
- Távolítson el közvetlen üvegezésű ablakokat a kárpitok (hátsó ablak, hátsó negyedlámpa, panorámatető…) sérülése nélkül.
- Távolítsa el a kavics védelmet és a tömítőket.
- Oldja ki a mechanikus részeket (csavarokat, csavarokat, gyújtógyertyát, befecskendezőt…).
- Javítsa meg az autó karosszériáján lévő apró horpadásokat a festék helyreállítása nélkül.

8 VÁLTOZAT

GYSDUCTION 
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PROLINER GYSDUCTION AUTO   048775 - -

GYSDUCTION AUTO COMPLETE 053380 - - - -

GYSDUCTION AUTO COMPLETE + 056978 - - -

GYSDUCTION AUTO MECA 048812 - - - - - - -

GYSDUCTION AUTO MECA + 056961 - - - - - -

GYSDUCTION AUTO GLASS 048805 - - - - - - -

GYSDUCTION AUTO BODY SHOP 048799 - - - -

GYSDUCTION AUTO DENT REPAIR 054981 - - - - - - - -

056961 - GYSDUCTION AUTO MECA +
048805 - GYSDUCTION AUTO GLASS
048799 - GYSDUCTION AUTO BODY SHOP
054981 - GYSDUCTION AUTO DENT REPAIR

Rendelhető tartozékok:
- 10 logószalag (051492)
- 10 védelem csavaros induktorhoz + ragasztó (053847)
- 5 védelem üvegtekercshez + ragasztó (053854)

KAROSSZÉRIA INDUKTOR (ref. 053359)
Ragasztó és csík, valamint oldallécek gyors és egyszerű eltávolítása 
néhány perc alatt sérülés nélkül.

ÜVEG INDUKTOR távvezérlővel (ref. 053373)
Hegesztett fémlemezek lefejtésére és kavics védelem elégetésére a 
felmelegített kaparóval. Üveg eltávolítására is alkalmas (hátsó ablak, 
hátsó negyedlámpa, panorámatető...).

CSAVAR INDUKTOR (ref. 053366)
Minden típusú mechanikus alkatrész néhány másodperc alatt történő 
felmelegítéséhez és kioldásához, mint például csavarok, csavarok, 
lengéscsillapítók, nyomtávrúdvégek stb.

HORPADÁS EGYENGETŐ INDUCTOR (ref. 054776)
Jégeső okozta könnyű karosszéria-horpadások javítására, kiküszöbölve a 
fényezési helyreállítását.

SPIRÁL INDUCTOR (ref. 054783)
Minden típusú mechanikus alkatrész néhány másodperc alatt történő 
felmelegítéséhez és kioldásához, mint például csavarok, csavarok, 
lengéscsillapítók, nyomtávrúdvégek stb.

MŰANYAG ÉK (ref. 051294)
Az induktorok kiegészítéseként a kaparók elengedhetetlenek a logók/
emblémák és a kőforgács elleni védelem stb. eltávolításához.




