0087
Svaøovací souprava
TURBOSET 90

Výhody na první pohled
Vhodná pro malé sváøecí a pájecí
práce.
Precizní plamen s teplotou
až 3050oC.
Snadno pøenosná.
Výmìnné kartuše pro plyn i kyslík.
Ideální pro každou údržbáøskou dílnu
- neplatíte žádný nájem za láhve.

Parametry

Použití
Mìkké i tvrdé pájení ocelí, hliníku, mìdi a barevných
kovù. Svaøování kovù plamenem. Výroba a opravy
chladírenských a klimatizaèních zaøízení, modeláøské
a kutilské práce.

Návod k použití
Zkontrolujte uzavøení všech ventilù jak na lahvích tak na
rukojeti. Z lahví sundejte plastové krytky. Zkontrolujte
úplnost a nepoškozenost tìsnìní u pøipojovacích èástí.
Na láhve nasaïte plechové úhelníky a zajistìte lehkým
dotažením køídlových matic. Plynovou i kyslíkovou
kartuši zašroubujte do závitu ventilové hlavy tak, že
jednou rukou držíme ventil a druhou rukou otáèíme
kartuší na doraz. Otevøete zcela ventily u lahvièek. Mírnì
otevøete ventily na rukojeti, zapalte zapalovaèem a poté
seøiïte správný pomìr plynu a kyslíku pro svaøování.

Upozornìní
Svaøovací soupravu smí obsluhovat pouze dospìlá
osoba podle tohoto návodu. Svaøovací soupravu
ukládejte tak, aby byla dìtem nedostupná. Souprava
nesmí být pøi hoøení bez dozoru.
Bezpeèná vzdálenost od hoølavých hmot je min. 5000
mm, od èelní roviny hoøáku min. 1500 mm.
Pøi výmìnì kartuše se vždy pøesvìdète, že je uzavøený
ventil. Výmìnu neprovádìjte v blízkosti otevøeného
plamene.
Pøi práci je nutné postupovat se zvýšenou opatrností, aby
nedošlo k požáru.
Je zakázáno svaøovat a pájet nádoby, kanystry a potrubí
ve kterých se pøepravuje benzín, nafta, petrolej a jiné
hoølaviny.
Pøi provozu odkládejte soupravu na nehoølavou
podložku. Po skonèení práce nechejte soupravu
vychládnout. Kartuše nejsou opìtovnì plnitelé !

Druh plynu

Smìsný plyn MAXY-GAS + kyslík

Náplò kyslík

1000 ml / 110 bar ( 0,3 hod. / tryska 80l)

Náplò MAXY-GAS

350 g (3,3 hod. / tryska 80 l)

Teplota plamene

3050°C

Délka hadic

2m

Rozmìry

350x200x210mm

Hmotnost kompletu

5,3 kg

Rozsah dodávky
Kyslíková láhev, plynová láhev MAXY-GAS, redukèní
kyslíkový a uzavírací plynový ventil, 2m hadicový komplet,
rukoje s ventily a s integrovanými pojistkami proti
zpìtnému šlehnutí, svaøovací nástavec s tryskou 80 l, sada
4 trysek 63-100-160-225 l, ochranné sváøeèské brýle,
montážní klíè, zapalovaè.

Rozmìry, balení
Popis
Hmotnost ks / bal
Výr. èíslo
5,3 kg
22008700
1
TURBOSET 90
Plynová kartuše pro opakované plnìní
1,3 kg
22008701 Kyslík 1000 ml/ 110 bar
1
380
g
MAXY-GAS
22008702
1
Náhradní díly
22008704 Redukèní ventil pro kyslík
1
22008705 Uzavírací ventil pro plyn
1
22008706 Kompletní rukoje s nástavcem
1
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