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A POWERDUCTION 160LG azonnali fűtőteljesítményt biztosít az acél vagy alumínium leválasztásához és 
felmelegítéséhez. Lángmentes, fűtése pontos, azonnali és biztonságos a munkakörnyezet számára. Folyadék 
hűtésének köszönhetően 16 kW-os maximális teljesítménnyel folyamatosan tud dolgozni. 32 A-es aljzatokon való 
intenzív használatra tervezték, termelékenysége és fűtési minősége nélkülözhetetlen szövetségessé teszi az ipari 
környezetben.

POWERDUCTION 160LG
057814 - 400V - 3φ

VÍZHŰTÉSES
INDUKCIÓS

HEVÍTŐ

Freq.  @ 35°C

Capacity of cooling liquid tankRéf. 50 Hz A kW kHz min cm kg m m
065253 208/240 V 3~ 45

16 20-60 100 % 30 l 118 x 80 x 60
146

4 6
057814 400 V 3~ ≥32 136

ALKALMAZÁSOK SZÉLES VÁLASZTA

• hajlított keretek fűtése és kiegyenesítése (kivéve HLE acél).
• csavarok, kormánygömbcsuklók kioldása a harmonika károsodása nélkül.
• a beszorult kardánok eltávolítása az agyban.
• kipufogóvezetékek eltávolítása.
• fém alkatrészek izzítása
• fűtés hajlításhoz
• keményforrasztás (brazing)
• zsugorodás.

Induktorok és tartozékok
A POWERDUCTION sorozatot a különböző fűtendő területek illeszthető 
induktorok széles választéka gazdagítja. A kisebb induktorok (S) javítják a 
hozzáférhetőséget és a fűtési lehetőségeket:

Hűtőfolyadék

A termékhez speciális hegesztési hűtőfolyadék használata 
szükséges. A terméket hűtőfolyadékkal szállítjuk, de javasolt 
egy 10 literes kannával feltölteni (ref. 052246).
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Fogyóanyagok

 L180 D80
Ref. 069121

 L20 Alu Glove
Ref. 069114

A POWERDUCTION 160LG beépített fűtési idő 
menedzsmenttel rendelkezik, és intelligens hőmérséklet-
szabályozó egységet vezérel (opció: Powerduction Heat
Vezérlő - 061644). Technológiák, amelyek 
nélkülözhetetlenek a fűtés pontos szabályozásához a 
minden igényt kielégítő eredmény elérése érdekében.

ALKALMAZÁS MINDEN ÁGAZATHOZ 

Mezőgazdasági, nehéz tehergépkocsi 
és építőipari gépekhez

Ágazatok: Ipar, tengerészet, 
vasút, karbantartás.

Removable handle Increases 
the manoeuvrability of the 
lance and makes it more 
comfortable to handle.

The overhangin 
arm and its rail 
facilitate access to 
the work area.

 Inductor L90

• Fűtési teljesítmény:
16 kW, 1500 W-os lépésekben választható.
• Felmelegíti a fém magját és pirosra ízzítja (kb. 800°C):

110 LG 160LG 220LG

M18  1 mp M20  1 mp M45  2 mp

2 mm  2 mp
4 mm  4 mp

2 mm  1 mp
4 mm  3 mp
8 mm  17 mp

2 mm  1 mp
4 mm  3 mp
8 mm  12 mp

Ø 10  7 mp Ø 10  5 mp Ø 10  4 mp

• Biztonság és időmegtakarítás:
Azonnali melegítés láng nélkül egy adott területen, kábelek, 
csövek vagy egyéb hőérzékeny rész közelében használható, 
elkerülve a szétszerelést.

• Könnyű használat:
6 méteres indukciós kábel, amely lehetővé teszi a magasban történő 
munkát, vagy olyan helyen, ahol a Powerduction nem fér el

GARANTÁLT ERŐ- ÉS IDŐTAKARÍTÁS
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A FŰTÉS TELJES SZABÁLYOZÁSA




