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liquid
cooling

EGENSKAPER

• Kapacitet:   
16000W justerbar i steg om 1500W
Värmer djupt in i metallen, upp till 6 mm
Rödglödande (800°C):

39LG  50LG 160LG

M12  1 sek M14  1 sek M20  1 sek

2 mm  5 sek 4 mm  5 sek
2 mm  3 sek

4 mm  4 sek
2 mm  2 sek

Ø 10  15 sek Ø 10  10 sek Ø 10  5 sek

• Säkerhet och tidssparande: 
Omedelbar uppvärmning utan öppen låga riktad mot 
arbetsområdet, kan användas nära intill kablar, rör eller andra 
värmekänsliga delar, vilket eliminerar behovet av demontering.

• Användarvänlighet: :  
6 meter induktionskabel ger god åtkomst för arbeten högt upp eller i 
små svåråtkomliga skrymslen.

• Levereras med pedalbrytare 
För att förenkla arbetet med lansen kan en tryckluftstyrd 
pedalbrytare användas för att slå på eller av Powerduction 
160LG.

Det idealiska verktyget för arbeten i offentlig miljö och i kom-
mersiella fordonsverkstäder
• Räta ut bockade chassin (inte stål).
• Lossa bultar, styrleder utan att skada gummidamaskerna.
• Demontera lager och hjullager.
• Demontering av avgasrör.

POWERDUCTION 160LG levererar omedelbar uppvärmning av stål och aluminium. Den har många 
användningsområden och kan värma upp metall under långa perioder utan avbrott tack vare sitt effektiva 
vätskekylsystem.

POWERDUCTION 160LG
Art. 057814

VATTENKYLD 

INDUKTIONSVÄRMARE

Induktorer och tillbehör:

Frekv.
kylkapacitet 
vätsketank50 Hz A W kHz cm kg m m

400 V 3~ ≥32 16000 50/60 30 l 118 x 80 x 60 120 4 6

Idealisk även för tillverkningsindustrin

• Glödgning av metalldelar.
• Uppvärmning för böjning.
• Hårdlödning.

• Levereras med en 90° induktor (art. 059788).

•  Produkten kräver regelbunden förnyförnyelse av 
kylvätskan (art 052246), som finns tillgängligt 
separat.

Komplett 90° induktor
Art. 059788

Komplett 70° induktor
Art. 059771

Komplett rak induktor
Art. 059795


