REMS Blitz

Turbo-gasloddebrænder propan

Brugervenlig gasloddebrænder med piezoelektrisk
tænding og turboﬂamme til hurtig, gasbesparende
blødlodning.
Kobberrør
≤ Ø 35 mm
Opvarmning, udglødning, afbrænding, smeltning,
optøning, skrumpning og lignende termiske processer.
Flammetemperatur
1950°C
REMS Blitz – lynhurtig blødlodning.
Piezo-elektrisk tænding

Uden tændtang! Tryk på knappen – ﬂammen brænder. Slip og ﬂammen slukker!
Lille gasforbrug, kun 200 g/t!

Konstruktionsmåde

Meget nem at arbejde med, ergonomisk, kan betjenes med kun én hånd. Ingen
indstilling, ingen regulering. Knap, der kan låses til permanent anvendelse.
Kun 1 universal-brændrør. Kan også bruges med lille gasﬂaske.

Turbo-ﬂamme

Punktﬂamme med turbo-spiral-forstærker. Giver høj varmeydelse og lynhurtig
blødlodning.
Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Blitz. Turbo-gasloddebrænder propan til blødlodning af kobberrør ≤ Ø 35 mm.
Piezo-elektrisk tænding. Gastilslutning G ⅜" LH. Slangetud og omløbermøtrik G 3⅜"
LH. I blisterpakke.
Art.-nr.
160010R

Info

Tilbehør
Beskrivelse
REMS loddemateriale se side 251.
Højtryksslange 3 m, G ⅜ LH
Trykreduktionsventil til 5 eller 11 kg gasﬂasker (2 bar)

Art.-nr.
152106
152109

REMS Macho

Turbo-gasloddebrænder acetylen

Brugervenlig gasloddebrænder med piezoelektrisk
tænding og turboﬂamme til lynhurtig, gasbesparende
hård- og blødlodning.
Kobberrør o.a.
≤ Ø 64 mm
Opvarmning, udglødning, afbrænding, smeltning,
optøning, skrumpning og lignende termiske processer.
Flammetemperatur
2500°C
REMS Macho – lynhurtig hårdlodning.
Piezo-elektrisk tænding

Uden tændtang! Tryk på knappen – ﬂammen brænder. Slip og ﬂammen slukker!
Lille gasforbrug, kun 360 g/t!

Kun Acetylen

Injektionsbrænderen forbrænder luftens ilt. Derfor er kun acetylen nødvendig.

Konstruktionsmåde

Meget nem at arbejde med, ergonomisk, kan betjenes med kun én hånd. Ingen
indstilling, ingen regulering. Knap, der kan låses til permanent anvendelse.
Kun 1 universal-brændrør.

Turbo-ﬂamme

Punktﬂamme med turbo-spiral-forstærker. Giver høj varmeydelse og lynhurtig
hårdlodning.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Macho. Turbo-gasloddebrænder acetylen til hård- og blødlodning o.a.
≤ Ø 64 mm. Piezo-elektrisk tænding. Gastilslutning G ⅜" LH. Slangestuds og
omløbermøtrik G ⅜" LH. I blisterpakke.
Art.-nr.
161010R
Tilbehør
REMS loddemateriale se side 251.
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