REMS Blitz

Palnik turbo – propan

Poręczny palnik z samozapalaczem i turbo-zawirowaniem płomienia do szybkiego lutowania miękkiego –
oszczędność gazu.
Rura miedziana
≤ Ø 35 mm
Podgrzewanie, odpuszczanie, opalanie, topienie,
rozmrażanie, obkurczanie i inne obróbki termiczne.
Temperatura płomienia
1950°C
REMS Blitz – błyskawiczne miękkie lutowanie.
Piezoelektryczny samozapalacz

Bez zapalania! Po naciśnięciu przycisku płomień zapala się! Po zwolnieniu
przycisku płomień gaśnie! Niskie zużycie gazu, tylko 200 g/h!

Konstrukcja

Bardzo poręczny, ergonomiczny, obsługiwany tylko jedną ręką. Bez ustawiania,
bez regulowania. Przycisk blokujący do ciągłej pracy. Tylko jedna uniwersalna
rurka wylotowa. Pracuje także z małymi butlami.

Płomień z turbo-zawirowaniem

Punktowy płomień ze wzmocnieniem turbozawirowania zapewnia dużą
wydajność grzewczą i błyskawiczne lutowanie miękkie.
Niemiecka jakość

Zakres dostawy

REMS Blitz. Palnik turbo-propan do miękkiego lutowania rur miedzianych
≤ Ø 35 mm. Piezoelektryczny samozapalacz. Przyłącze do gazu G ⅜" LH.
Końcówka na wąż, z nakrętką kołpakową G ⅜" LH. W opakowaniu blistrowym.
Nr art.
160010R

Info

Osprzęt
Wyszczególnienie
REMS materiał do lutowania patrz strona 241.
Wąż ciśnieniowy 3 m, G ⅜ LH
Reduktor ciśnienia dla butli gazowych 5 kg lub 11 kg (2 bar)

Nr art.
152106
152109

REMS Macho

Palnik turbo – acetylen

Poręczny palnik z samozapalaczem i turbo-zawirowaniem płomienia do szybkiego lutowania twardego
i miękkiego - oszczędność gazu.
Rura miedziana i inne
≤ Ø 64 mm
Podgrzewanie, odpuszczanie, opalanie, topienie,
rozmrażanie, obkurczanie i inne obróbki termiczne.
Temperatura płomienia
2500°C
REMS Macho – superszybkie lutowanie twarde.
Piezoelektryczny samozapalacz

Bez zapalania! Po naciśnięciu przycisku płomień zapala się! Po zwolnieniu
przycisku płomień gaśnie! Niskie zużycie gazu, tylko 360 g/h!

Tylko acetylen

Palnik iniekcyjny spala tlen z powietrza, dlatego potrzebny jest tylko acetylen.

Konstrukcja

Bardzo poręczny, ergonomiczny, obsługiwany tylko jedną ręką. Bez ustawiania,
bez regulowania. Przycisk blokujący do ciągłej pracy. Tylko jedna uniwersalna
rurka wylotowa.

Płomień z turbo-zawirowaniem

Punktowy płomień ze wzmocnieniem turbozawirowania zapewnia dużą
wydajność grzewczą i b. szybkie lutowanie twarde.

Niemiecka jakość

Zakres dostawy

REMS Macho. Palnik turbo-acetylen do twardego i miękkiego lutowania
rur miedzianych i innych ≤ Ø 64 mm. Piezoelektryczny samozapalacz.
Przyłącze do gazu G ⅜" LH. Końcówka na wąż, z nakrętką kołpakową G ⅜" LH.
W opakowaniu blistrowym.
Nr art.
161010R
Osprzęt
REMS materiał do lutowania patrz strona 241.
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