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COMBIDUCTION AUTO 50 LG

Freq.  @ 35°C
conține un rezervor pentru 

lichidul de răcire50 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

Ref. 065901

COMBIDUCTION AUTO 50 LG oferă o intensitate de încălzire imediată pentru toate operațiile, 
versatile pe piesele de oțel sau de aluminiu. Acesta combină două posibilități de încălzire: 
- cu inductoare de caroserie datorită conectorului său adaptat, 
- cu inductori mecanici datorită lancei sale. 
Această stație de inducție este instrumentul ideal pentru garaje și ateliere de caroserie.

VERSATILITATEA CARE ÎL FACE UNIC

 Esențial pentru deblocarea bieletelor de direcție (geometrie).
 Îndepărtarea bujiilor incandescente, a ștergătoarelor gripate, a coșurilor 

roților de rezervă.
 Deblocare șuruburilor, a bieletelor de direcție fără a deteriora burdufurile. 
 Îndepărtarea arborilor cardanici blocați în butuc.
 Demontarea sistemelor de eșapament pentru autoturisme sau camioane.

 Îndepărtarea elementelor din oțel sau aluminiu lipite.
 Îndreptarea șasiurilor îndoite (cu excepția oțelului HLE).
 Îndepărtați toți adezivii, logo-urile, mulajele etc.
 Îndepărtați ferestrele lipite, păstrând în același timp capacul

(geamul din spate, geamul lateral, acoperișul panoramic...).
 Îndepărtați antiderapantele și garniturile de etanșare.
 Reparați micile lovituri ale caroseriei fără a retușa vopseaua.

Inductoare Mecanice     Livrare standard   Opțional

Lichid de răcire (optional)

Pedală pneumatică ce 
simplifică manipularea.

 Adaptoare și inductoare
suplimentare
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PUTERE ȘI REDUCERE A TIMPULUI ASIGURATE 
 Puterea de încălzire : 

5.200 W, selectabil în trepte de 500 
W. Se încălzește până la miezul 
metalului și devine roșu
(aproximativ 800°C).

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

 Siguranță și economie de timp :  
Încălzire imediată, fără flacără, pe o suprafață precisă, ceea ce permite să se lucreze 
în apropierea cablurilor, țevilor sau a oricărei piese sensibile la căldură, fără a le 
demonta.

 Confort la utilizare :  
Cablu de inducție de 3 metri ce permite lucrul la înălțime sau în locuri unde 
generatorul nu poate ajunge.

Produsul necesită utilizarea unui lichid 
de răcire special pentru sudură, care nu 
este furnizat (ref. 052246).
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Inductoare pentru Caroserie     Livrare standard    Opțional
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