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COMBIDUCTION AUTO 50 LG

Freq.  @ 35°C
inhoud van het

koelvloeistofreservoir50 Hz A W kHz min cm kg m m

230 V 1~ ≥ 25 5 200 30-80 100 % 7 l 59 x 88 x 59 72 8 3

Art. code 065901

De COMBIDUCTION AUTO 50 LG levert een onmiddellijk opwarmend vermogen voor al uw 
reparaties op aluminium of stalen onderdelen. Hij combineert twee verwarmingsmogelijkheden: 
- met carrosserie-spoelen dankzij de aangepaste connector, 
- met mechanische spoelen dankzij de lans. 
Dit inductiestation is het ideale gereedschap voor garages en carrosseriebedrijven.

DE VEELZIJDIGHEID DIE DIT APPARAAT UNIEK MAAKT

 Onmisbaar bij het deblokkeren van verbindingsstangen.(geometrie).
 Het demonteren van gloeibougies, geblokkeerde ruitenwissers, 

reservewiel-houders.
 Het deblokkeren van moeren of spoor-stang-einden zonder de balg te 

beschadigen.
 Het demonteren van de cardanas en de naaf.
 Het demonteren van uitlaten van personenauto’s en vrachtauto’s.

 Losweken van aan elkaar gelijmde stalen of aluminium elementen.
 Het herstellen van een beschadigd chassis (met uitzondering van HLE staal).
 Het losweken van stickers, logo’s, strippen.
 Het verwijderen van geplakte ruiten, met behoud van de elektrische 

raamschakelaar (achterruit, zijruit, panoramisch dak...).
 Het verwijderen van een anti-grindlaag en afdichtingsprofielen.
 Het repareren van kleine deuken op de carrosserie, zonder spuiten.

Mechanische inductoren    Standaard geleverd met    Optioneel

Koelvloeistof (optioneel)

Het pneumatische pedaal 
maakt de bediening nog 
eenvoudiger.

 Extra adapters
en inductoren

S70
 061569

S20/B1
 064874

S90
 058927

S180
 059269

S180/B1 
 064881

S180/B2
 064928

S180/B3 W
 067899

28S
 064485

EEN ZEER KRACHTIG VERMOGEN EN EEN GEGARANDEERDE TIJDWINST
 

 Opwarmend vermogen : 
5 200 W, regelbaar in stappen van 
500 W. Verwarmt de kern van het 
metaal en gloeit het op (tot ongeveer 
800°C).

M14  1 s 2 mm  3 s
4 mm  5 s Ø 10  10 s

 Veiligheid en Tijdsbesparing :  
Warmt onmiddellijk, zonder vlammen en zeer nauwkeurig op, zodat u zonder risico’s 
in de buurt van kabels, slangen, of andere warmte-gevoelige onderdelen kunt werken 
zonder dat u deze hoeft te demonteren.

 Gebruikersgemak :  
Inductiekabel van 3 meter lang, waarmee u eenvoudig in de hoogte en op moeilijk 
bereikbare plekken kunt werken, daar waar de generator niet kan komen.

Dit apparaat vereist het gebruik van 
een speciale laskoelvloeistof (niet 
meegeleverd, art. code 052246).

C20/B1
 056862

Inductoren Carrosserie     Standaard geleverd met    Optioneel

Autoruit
 053373

Uitdeuken
 054776

Stickers
 053359

Spiraal
 054783
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