
UM135.60 Lutownica gazowa zestaw PROFESSIONAL (PORTASOL)
 • Lutownica PROFESSIONAL  z grotem standardowym  PPT-6
 • Kaptur ochronny z wbudowanym zapalnikiem (piezo)
 • Dysza wydmuchu gor cego powietrza   PPT-9
 • Gor cy nó   PPT-11
 • Precyzyjny p omie   PPT-12
 • G bka do czyszczenia grota
 • Podstawka pod lutownice
 • Plastykowe opakowanie
 • Temperatura grota: do 580 stopni C. Temperatura palnika do 1300 stopni C;

Professional znajduje zastosowanie wsz dzie tam, gdzie u ytkownikowi zale y na:

wykorzystaniu lutownicy w standardowych i precyzyjnych pracach
mobilnej pracy, bez mo liwo ci zasilania pr dem - serwis terenowy
obkurczaniu koszulek termokurczliwych (motoryzacja, telekomunikacja)
obróbce plastiku gor cym no em (np. usuwanie izolacji z kabli energetycznych)

ZALETY

Regulacja temperatury
Zapalnik wbudowany w kaptur ochronny
Lutownic  mo na pracowa  w ka dej p aszczy nie
Nie ma potrzeby pracy z zewn trznym ród em zasilania
Nagrzewanie si  do temperatury 350°C w 20 sekund
7 rodzajów grotów
Przy zak adaniu kaptura ochronnego na lutownic  nast puje jednoczesne od czenie dop ywu gazu
Wbudowany zbiorniczek na gaz z mo liwo ci  wielokrotnego nape niania
Mo liwo  pracy otwartym p omieniem (funkcja palnika)



DANE TECHNICZNE

Moc: 60 W
ugo : 177 mm

Waga: 60 g
redni czas pracy: 90 min.

Maksymalna temperatura grota: 400°C
Czas nape niania gazem: 15 sek.
Zasilanie: gaz do zapalniczek

Instrukcja:

Upewnij si , e prze cznik ON/OFF znajduje si  w po eniu „OFF” przed przyst pieniem
do nape niania lutownicy. Podczas nape niania zwykle nie s  wymagane adne przej ciówki.
W celu nape nienia lutownicy trzymaj pojemnik z gazem jak pokazano na ilustracji (przep yw
gazu wymuszony jest przez grawitacj ). Zako cz nape nianie, gdy wyczujesz, e zbiornik w
lutownicy jest pe ny lub gdy poziom we wzierniku osi gnie ok 90%. Urz dzenie zawiera
atwopalny gaz (butan) pod ci nieniem – obchodzi  si  z ostro no ci . Nie wystawiaj

urz dzenia na dzia anie temperatury powy ej +50°C (120°F) i unikaj d ugotrwa ego
wystawiania go na dzia anie s ca. Nie przebijaj i nie wrzucaj urz dzenia do ognia.
Nieprawid owe ustawienie przycisku spustu gazu mo e spowodowa  nadmierny wylot gazu,

omienie lub katalizacj  o czerwonym zabarwieniu.


