Pistolet z ręcznym spustem na
klej w laskach TR 500 REKA
Kod produktu: 5401

966,81 zł brutto

Pistolet z ręcznym spustem na klej w laskach TR 500 REKA
Dane techniczne:
- regulacja temperatury: elektroniczna
- zakres temperatur do regulowania: 100°C - 205°C*
- zabezpieczenie przed przegrzaniem: czujnik temp.
- zasilanie: 230 V
- moc grzewcza: 125 W
- waga: 400 g
- wydajność kleju: ~1650 g/godz.
- średnica laski kleju: 11-12 mm
- ledowy wskaźnik zasilania sieciowego LED
- ledowy wskaźnik grzania
- uchwyt magnetyczny
- odpinany kabel
- podstawka do odstawiania
* Temperatura płynnie regulowana 100°C – 205°C - nadaje się do przerobu
niskotemperaturowych klejów.

Zalety i nowości:
- pistolet TR 500 daje możliwość przerabiania kleju w laskach o długości od 90 –
300 mm i średnicy 11,3 mm
- system topienia: opatentowany blok topienia (wydajny, nadający się do
ciągłego wykorzystywania); precyzyjna regulacja temperatury (+/- 1°C)

- kształt i funkcjonowanie: ergonomiczny spust - mechanizm spustowy o
wysokiej funkcjonalności; dzięki wąskiemu kształtowi widok podczas klejenia nie
jest ograniczony
- kabel dający się zdejmować: bardzo lekki, odpinany kabel zasilający
- magnetyczny system do odkładania: zintegrowane magnesy w uchwycie i
nowa płytka do odkładania
- wygodna praca i dokładne dozowanie: nowy spust ręczny i nowy system
grzewczy umożliwiają optymalne dozowanie kleju przy jak najmniejszym wysiłku
- nadaje się do przerobu różnorodnych typów kleju: płynna regulacja
temperatury umożliwia precyzyjne dostosowanie temperatury do różnych typów
kleju np. poliamidu (PA), polietylenu (PE)
- optymalna temperatura robocza: nowy system topienia zapewnia gotowość
pistoletu do pracy zaledwie w ciągu 90 sekund od załączenia urządzenia
- większa wydajność kleju: opatentowany system topienia kleju, zapewnia
pistoletowi ciągłość pracy; w porównaniu do sprzętu PTC (z dodatnim
współczynnikiem temperaturowym) nie występują przerwy na podgrzewanie
- lekka i wygodna obsługa: udoskonalony wąski kształt pistoletu TR 500
umożliwia dokładne obserwowanie klejonego detalu
- praca bezprzewodowa: kabel zasilający przy pistolecie TR 500 można na
krótki czas odłączyć, aby np. skleić w miejscach trudnodostępnych
- łatwe odstawianie pistoletu: uchwyty magnetyczne zintegrowane w
uchwycie pistoletu TR 500 pozwalają na szybkie i bezpieczne odłożenie go na
podstawce
- konsekwencja w każdym detalu: dostępne akcesoria dają możliwość
dostosowania pistoletu do indywidualnych potrzeb
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