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Chính xác
Chỉ tập trung làm nóng ở phần   

gần phía cuộn cảm  
Chỉ tập trung làm nóng ở một bộ 

phận  
trở nên rất đơn giản.

Nhanh chóng  
Nhiệt được khuếch tán từ lõi kim loại  

chỉ trong vài giây.  
Thao tác nhanh chóng.

Gia nhiệt cảm ứng là quá trình hiệu quả để làm nóng lõi kim loại chỉ trong một phần của giây. Lý 
tưởng cho kỹ thuật cơ khí, thân xe hoặc công việc bảo trì nói chung; phương pháp truyền nhiệt này 
tức thời và chính xác, hoạt động trên các kim loại đen và mà không ảnh hưởng đến vật liệu cao su 
hoặc chất dẻo. Quá trình này hoàn toàn tập trung tại điểm và được đánh giá an toàn cho nơi làm 
việc vì không liên quan đến khí đốt hay lửa nóng   
Loại bỏ, nới lỏng, tháo rời các phần bị kẹt trở nên dễ dàng hơn nhiều.  Loạt sản phẩm GYS’ 
POWERDUCTION dựa vào định lý này. GYS bao gồm 8 loại model cùng nhiều cấp độ khác nhau tùy 
vào yêu cầu công việc 

An toàn
 Thiết bị không dùng khí lửa này cho phép 

người dùng làm việc gần các khu vực 
nhạy nhiệt hoặc dễ cháy mà không gây ra 
thiệt hại. Giải pháp này an toàn hơn so với 
phương thức cảm ứng nhiệt truyền thống.

CƠ KHÍ VÀ BẢO TRÌ

• làm lỏng và tháo rời:  
- thanh nối 

- khớp tay lái 
-phanh đĩa 

-ống dẫn dầu phanh. 
- mặt bích của ống xả 

- ống xả 
- đai ốc giảm sóc 

- vít khóa ren

• gia nhiệt longerons (ngoại trừ bằng thép HLE)

• nới lỏng bu lông

SỬA CHỮA Ô TÔ

• tháo rời bộ phận bằng thép hoặc nhôm

•  làm thẳng khung xe bị uốn cong (ngoại trừ bằng 
thép HLE)

CÔNG NGHIỆP

• làm dẻo các bộ phận kim loại

• làm nóng để uốn

• brazing

• làm nóng trước
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Máy gia nhiệt
cảm ứng
Quy trình gia nhiệt an toàn



Tùy chọn thêm
UNIVERSAL 800 trolley
051331

POWERDUCTION  110LG  
Các ứng dụng khác nhau của cuộn cảm xoắn ốc

Ưu điểm: 
• Nhỏ gọn và rất nhẹ (3,5 kg)
• Dễ dàng vận chuyển, và để trên vai
• Thích hợp với bất kì ổ cắm một pha nào
• Khởi động nhanh: nhanh chóng để cắm và sử dụng 
• Năng lượng 1,200 W
• Được cung cấp trong hộp đựng riêng và được cung cấp với năm cuộn cảm khác nhau, 
cuộn cảm xoắn ốc, dây bện và dây mềm.

Thiết bị gia nhiệt cảm ứng được trang bị cuộn cảm xoắn ốc;  
POWERDUCTION 10R là công cụ lý tưởng để phân tách. Với 
công suất 1.200 W, máy vẫn đảm bảo sự nhỏ gọn và nhẹ 
(3,5 kg), máy đi kèm với một dây đeo để có thể mang qua 
vai dễ dàng. Khởi động dễ dàng và nhanh chóng trên ổ 
một pha, đây là công cụ hoàn hảo để làm việc ngay tại chỗ.

POWERDUCTION 37LG,  
Là sự kết hợp giữa nguồn năng lượng

mạnh mẽ và tính di động 

8 Loại máy Powerduction dẫn đầu hệ 

thống gia nhiệt cục bộ

Được sản xuất hoàn toàn tại Pháp, dòng sản phẩm POWERDUCTION bao gồm tám sản phẩm riêng biệt, mỗi sản 
phẩm được thiết kế để hoàn thành các công việc khác nhau.  POWERDUCTION 10R, 37LG, 39LG, 50LG, COMBI 50LG, 
110LG, 160LG và 220LG cung cấp công suất và hệ thống máy móc khác nhau lý tưởng cho sửa chữa thiết bị ô tô, vận 
tải, xây dựng, bảo trì thân xe, bảo dưỡng chung và cho các xưởng công nghiệp. Các máy này được thiết kế để xử lý 
các vấn đề kỹ thuật mà người dùng chuyên nghiệp phải đối mặt và cho phép họ thực hiện các công việc sửa chữa 
phức tạp khác nhau.

Ưu điểm:
• Nhỏ gọn và di động (15 kg)
• Nguồn điện 3.700 W có thể được thiết lập với gia số 250 W
• Chu kỳ làm việc tối đa  7 phút
• Được cung cấp với một cuộn cảm S90 (ref.058927)  
• Nguồn điện làm mát bằng chất lỏng (1,5 L)

Máy chỉ nặng 15 kg với nguồn điện một pha, 230 V, POWERDUCTION 37LG là sự kết hợp hoàn hảo giữa 
nguồn điện mạnh mẽ và tính di động. Với công suất 3.700 W, máy được khuyến khích sử dụng trong các 
xưởng xe máy cũng như các xưởng bảo dưỡng ô tô. 

Dành cho:

  Xưởng xe máy   Công việc bảo trì

  Xưởng ô tô   Sửa chữa ô tô

Dành cho:

  Xưởng ô tô   Công việc bảo trì

 Nghề rèn   Thép xây dựng
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Spiral Ø 18 mm
054806

Spiral Ø 24 mm
054790

Spiral Ø 30 mm
055469

Dây bện có thể cuộn 
80 cm
054813

Dây thẳng cho cuộn cảm cuộn 
80 cm
054868

Tùy chọn thêm
Sticker-removal inductor

066601
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POWERDUCTION  50LG  
Nguồn yên tĩnh

Với khả năng làm nóng liên tục và toàn điện, POWERDUCTION 50LG là giải 
pháp hiệu quả cho nguồn điện một pha. Lý tưởng cho ứng dụng trong công 
nghiệp, mức công suất cao của thiết bị phụ hợp để nắn các cấu trúc kim loại. 
Như máy 39LG, máy được trang bị với công nghệ PFC (Power Factor Correction) 
và PROTEC 400. Những công nghệ này có bốn lợi thế chính; máy được sử dụng 
trên mạng điện 185 - 265 V, được bảo vệ chống quá áp lên đến 400V, tiết kiệm 
năng lượng lên tới 30% và có thể được sử dụng trên ổ 25 A / 230 V.

Ưu điểm:
• Nguồn điện 5.200 W với công suất liên tục (100%)
• Nguồn điện một pha với công nghệ PROTEC 400 và PFC
• Dây cáp: 8 m 
• Cáp cuộn cảm: 3 m (và chiều dài cánh tay máy)
• Được cung cấp với cuộn cảm C20 / B1 (ref. 056862)
• Dây dẫn điện sử dụng ổ 16 A
• Nguồn điện làm mát bằng chất lỏng (7 L)

Dành cho:

  Xưởng ô tô
 Xưởng cho nông nghiệp 

& xây dựng

  Xưởng xe tải   Công việc bảo trì
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POWDERDUCTION 39LG,  
Hoàn hảo cho các xưởng xe hơi

Ưu điểm: 
• Tiện lợi và dễ dàng di chuyển xung quanh xưởng làm
• Nguồn điện 3.700 W có thể được thiết lập với gia số 250 W
• Chu kỳ làm việc tối đa  15 phút
• Nguồn điện được trang bị công nghệ PROTEC 400 và PFC
•  Cáp cuộn cảm: 3 m (và chiều dài giá đỡ)
•  Được cung cấp với cuộn cảm C20 / B1 (ref. 056862)
• Đạt được công suất tối đa trên ổ cắm 230V với cầu chì 16A
• Nguồn điện làm mát bằng chất lỏng (7 L)

Máy có công suất 3700 W với bình làm mát 7l.  Nhờ vậy, máy sử dụng được hết công suất trong 
15 phút mà không cần dừng lại. Để hỗ trợ di chuyển quanh xưởng dễ dàng, POWERDUCTION 
39LG được trang bị bánh xe thầu dầu và có giá đỡ gắn sẵn để hỗ trợ cánh tay 3m.

Dành cho:

  Xưởng ô tô   Công việc bảo trì

  Xưởng xe tải   Sửa chữa ô tô
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Tùy chọn thêm
POWERDUCTION Heat Controler
061644

POWERDUCTION  160LG  
Hiệu suất cao

Ưu điểm: 
• 16 kW với công suất liên tục(16 kW công suất tối đa) 
• Máy hoạt động trên ổ ba pha 32 A / 400 V hoặc 45 A / 230 V
• Nguồn làm mát bằng chất lỏng (30 L)
• Dây cáp: 4 m
• Cáp cuộn cảm: 6 m (và chiều dài cánh tay cơ giới)  
• Dễ dàng cho việc vận chuyển và sử dụng với tay cầm có thể tháo rời
• Đi kèm với bàn đạp để điều khiển khí nén
• Cung cấp với một cuộn cảm S90 (ref.  059788)

Với dòng điện 3 pha 400V, POWERDUCTION 160LG đạt được tới công suất 16 kW. Nguồn điện 
của máy kết hợp cùng bình chứa 30 lít và công nghệ tích hợp đảm bảo hiệu suất máy trong môi 
trường công nghiệp hoặc trong các hoạt động đòi hỏi điều kiện khắt khe.  
Máy có thiết kế tinh vi, thân thiện với người dùng bao gồm một cánh tay có động cơ để đỡ 
được 6 m cáp dẫn, 4 m cáp nguồn và một bàn đạp chân điều khiển bằng khí nén, cùng bốn 
bánh xe để mang lại sự ổn định hoàn hảo.

Dành cho:

  Vận tải nặng, xưởng nông nghiệp và xây 
dựng

  Công việc bảo trì

   Hàng hải & đường sắt   Công nghiệp
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Dành cho:

  Vận tải nặng, xưởng nông nghiệp và xây 
dựng

  Công việc bảo trì

   Hàng hải & đường sắt   Công nghiệp

POWERDUCTION  110LG  
Hiệu quả tích hợp 

Ưu điểm: 
• Nguồn điện 11 kW với công suất liên tục(công suất tối đa)
• Hoạt động trên ổ ba pha 16 A / 400 V hoặc 35 A / 230 V
• Dây cáp: 5 m 
• Cáp cuộn cảm: 4 m (và chiều dài cánh tay máy)  
• Dễ dàng cho việc vận chuyển và sử dụng với tay cầm có thể tháo rời
• Đi kèm với bàn đạp để điều khiển khí nén
• Cung cấp với một cuộn cảm S90 (ref. 059788)
• Nguồn điện làm mát bằng chất lỏng (7 L)

POWERDUCTION 110LG là cảm ứng nhiệt ba pha, 400 V, cung 
cấp công suất 11 kW, máy nhỏ gọn và mạnh mẽ. Với nguồn 
điện tích tục mạnh mẽ trong cỗ máy; thiết bị này được chứng 
minh là hiệu quả trong nhiều tình huống dành cho các xưởng 
và các cơ sở sản xuất công nghiệp. Để tăng sự thoải mái, máy 
còn được cung cấp một bàn đạp điều khiển khí nén.Tùy chọn thêm

POWERDUCTION Heat Controler
061644

COMBIDUCTION AUTO 50LG,  
Gia nhiệt cảm ứng với các ứng dụng

COMBIDUCTION AUTO 50LG cung cấp năng lượng gia nhiệt tức thì cho tất cả các loại thép và nhôm. Được trang bị hai cánh tay 
hoạt động bằng cơ học, cỗ máy này kết hợp làm việc cả thân xe lẫn cuộn cảm cơ học. Máy gia nhiệt này là công cụ lý tưởng cho 
các xưởng sửa xe và lắp ráp.

Ưu điểm:
• Nguồn điện 5.200 W với công suất liên tục (100%)
• Nguồn điện một pha với công nghệ PROTEC 400 và PFC
• Dây dẫn điện sử dụng ổ 16 A
• Dây cáp: 8 m 
• Cáp cuộn cảm: 3 m (và chiều dài cánh tay máy)
• Được cung cấp với cuộn cảm C20 / B1 (ref. 056862)
• Được cung cấp với một cuộn cảm thủy tinh và một cuộn cảm keo (ref. 053339 & ref. 053373)
• Nguồn điện làm mát bằng chất lỏng (7 L)
• Bàn đạp chân khí nén

Dành cho:

  Xưởng ô tô
 Xưởng cho nông nghiệp

  SỬA CHỮA Ô TÔ   Công việc bảo trì

 

Đã bao gồm
Cuộn cảm keo
Mã số 053339

Đã bao gồm 
Cuộn cảm thủy tinh
Mã số 053373

Tùy chọn thêm
Cuộn cảm xoắn ốc
Mã số 054783

Tùy chọn thêm
Cuộn cảm loại bỏ vết 
lõm
Mã số 054776
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Các sản phẩm có
thể điều chỉnh  
Đầu gia nhiệt 

Danh mục thiết bị POWERDUCTION đa dạng nhờ các loại đầu gia nhiệt khác nhau thích hợp cho mọi loại trường hợp. 
Ba phần đầu gia nhiệt được cung cấp (nhỏ, lớn và hoàn chỉnh) đều có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các hình 
dạng khác nhau giúp dễ dàng tiếp cận các khu vực khó khăn. Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn kết hợp cho các 
đầu gia nhiệt, mang lại cho người dùng nhiều cách khác nhau để đáp ứng các nhu cầu gia nhiệt cảm ứng.

37 LG 39LG / 50LG 110LG / 160LG / 220LG

KHỚP NỐI

BỘ CUỘN CẢM HOÀN CHỈNH 

CUỘN CẢM (TÙY THUỘC VÀO KHỚP NỐI)

Cu
ng

 c
ấp

 th
eo

 
tiê

u 
ch

uẩ
n

Bộ
 k

hớ
p 

nố
i v

à 
đầ

u 
gi

a 
nh

iệ
tt

ùy
 c

họ
n

Khớp nối S28 cố định 

Bộ khớp nối đầu hình 
S cố định

M28 khớp nối

 M32 khớp nối

Bộ cuộn cảm hoàn chỉnh C20 / B1
Mã số 056862

Bộ cuộn cảm hoàn chỉnh C180/B1 
Mã số 056879

Bộ cuộn cảm hoàn chỉnh C180/B2 
Mã số 056886

L32 Khớp nối - Ref. 064515

Khớp nối S28
Mã số 064485

Khớp nối S32
Mã số 064508

Khớp nối L32

Khớp nối S32

L90

S90 S70 S180 S20 / B1 S180 / B1 S180 / B2 S180/B3W S180/Dxx

L70 L180 L20 / B4 L180/DxxL20
Glove Alu

L180
Spiral

Khớp nối L28
Mã số 064492

Đầu cuộn cảm L90
Mã số 059788

Đầu cuộn cảm L20/B4
Mã số 067882

Đầu cuộn cảm S90
Mã số 058927

Các nguồn điện / bộ khớp nối / cuộn cảm tương thích khác nhau

Liên quan tới POWERDUCTION 
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 S28 Adaptor

 L32 Adaptor

 L90 Inductor

S20/B1 Inductor 

replaceable Bx ferrite

replaceable BX ferrite

C = Complete (M28)

Small

Large

M28 Ø 16 mm
Ø 16 mm

Ø 22 mm Ø 22 mmM32

Complete

 C20/B1 Inductor

20°

20°

90°
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POWERDUCTION  220LG  
Máy có kết cấu mạnh nhất 

Ưu điểm: 
• 22 kW với công suất liên tục(22 kW công suất tối đa) 
• Làm việc trên ổ ba pha 32 A / 400 V 
• Nguồn làm mát bằng chất lỏng (30 L)
• Dây cáp: 4 m
• Cáp cuộn cảm: 6 m (và chiều dài cánh tay cơ giới)  
• Dễ dàng cho việc vận chuyển và sử dụng với tay cầm có thể tháo rời
• Đi kèm với bàn đạp để điều khiển khí nén
• Được cung cấp với một cuộn cảm L20/B4 (ref. 067882)

Powerduction 220LG cung cấp nhiệt tức thì để nới lỏng và làm nóng thép hoặc nhôm. Vì không 
cần dùng đến lửa, máy gia nhiệt hoàn toàn chính xác, tức thì và hoàn toàn an toàn cho môi trường 
làm việc. Nhờ hệ thống làm mát bằng chất lỏng, máy có thể hoạt động liên tục ở công suất tối đa 
22kW. Thiết kế để chuyên sử dụng trên ổ cắm 32 A 3 pha, năng suất và chất lượng gia nhiệt của 
máy khiến máy trở thành người đồng hành không thể thiếu trong môi trường công nghiệp.

Dành cho:

  Vận tải nặng, xưởng nông 
nghiệp và xây dựng

  Công việc bảo trì

  Hàng hải & đường sắt   Công nghiệp

110 LG
160 LG
220 LG

Có thể thay thế

Có thể thay thế

Cố định

Tùy chọn thêm
POWERDUCTION Heat Controler
061644
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Mã số 062504

37 LG
Mã số 056992

39 LG
Mã số 058583

50 LG
Mã số 055599

COMBI 50 LG
Mã số 065901

110 LG 160 LG

220 LG
Mã số 066861

Mã số 
065246

Mã số 
058590

Mã số 
065253 m

Mã số 
057814

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Nguồn điện (50/60 Hz) 230 V, 1~ 230 V, 1~ 230 V, 1~ 230 V, 1~ 230 V, 1~ 230 V, 3~ 400 V 3 ~ 230 V 3 ~ 400 V, 3~ 400 V, 3~

Dòng điện 16 A 16 A 16 A 25 A 25 A 35 A 16 A 45 A 32 A 32 A

Năng lượng 1.2 kw 3.7 k. 3.7 k. 5.2 kw 5.2 kw 11 kw 16 kw 22 kw

Tần số 45 100 kHz 15 30 kHz 20 60 kHz 20 60 kHz 20 80 kHz 20 60 kHz 20 60 kHz 20 60 kHz

Power Factor Correction 
(PFC)

— — • • • — — —

PROTEC 400 (P400) — — • • • — — —

Chất làm mát Khí 1.5 7 L 7 L 7 L 7 L 7 L 30 7 L 30 7 L

Dây cáp điện 2 m 2 m 2 m 8 m
& 16 A mở rộng 

8 m
& 16 A mở rộng 5 m 4 m 4 m

Cáp cuộn cảm: 1 m 2 m 3 m 3 m 3 m 4 m 6 m 6 m

Kích thước 23 x 14 x 10 cm 45 x 28.5 x 25 cm 53 x 70 x 37 cm 59 x 88 x 59 cm 59 x 88 x 59 cm 59 x 90 x 59 cm 78 x 118 x 58 cm 78 x 118 x 58 cm

Cân nặng 3 kg 15 kg 50 kg 70 kg 70 kg 80 kg 150 kg 150 kg

KHẢ NĂNG GIA NHIỆT

Chu kỳ   35 °C / 100% 2 phút 7 phút 15 phút liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục

Kích thước đai ốc  — M10  1 giây M12  1 giây M14  1 giây M14  1 giây M18  1 giây M20  1 giây M45  2 giây

Độ dày tấm kim 
loại

— 2 mm  5 giây 2 mm  5 giây
2 mm  3 giây
4 mm  5 giây

2 mm  3 giây
4 mm  5 giây

2 mm  2 giây
4 mm  4 giây

2 mm  2 giây
4 mm  4 giây

2 mm  1 giây
4 mm  3 giây

Đường kính thanh 
kim loại 

Ø 8  10 giây Ø 10  15 giây Ø 10  15 giây Ø 10  10 giây Ø 10  10 giây Ø 10  7 giây Ø 10  5 giây Ø 10  4 giây

GỢI Ý SỬ DỤNG

Cơ học SỬA CHỮA Ô TÔ

Vận tải nặng

Nông nghiệp

 Xây dựng 

  
Bảo dưỡng nói 

chung

Công nghiệp

POWERDUCTION  
Hướng dẫn lựa chọn
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Công nghệ nhúng
Để kiểm soát quá trình gia nhiệt và nhiệt độ cảm ứng một cách chính xác  
 Các sản phẩm POWERDUCTION cung cấp công nghệ này để kiểm soát nhiệt độ mọi 
lúc. 

Hệ thống gia nhiệt cảm ứng được thiết kế đặc 
biệt cho cuộn cảm và vật liệu hàn 
Các máy POWERDUCTION  có khả năng đáp ứng đa dạng tùy vào 
loại cuộn cảm sử dụng và loại vật liệu cần làm nóng. Máy cung 
cấp công suất gia nhiệt tối và điều chỉnh được cho từng tình 
huống.

Kiểm soát thời gian

Thế hệ máy POWERDUCTION mới nhất (V4) đi kèm với tính năng «Hẹn 
giờ». Chức năng này giúp thời gian làm nóng có thể  
được điều chỉnh chính xác (từ bất kỳ đâu trong khoảng từ 1 đến 30 giây)  
nhằm đạt được mức độ chính xác phù hợp (ngoại trừ máy 37 LG).
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Kiểm soát nhiệt độ

POWERDUCTION110LG, 160LG và 220LG có thể được lắp với bộ điều khiển 
‘POWERDUCTION Heat Controler’. Bộ điều khiển nhiệt POWERDUCTION kết nối 
trực tiếp với bảng mạch, cùng với cảm biến nhiệt, có thể được lập trình dễ dàng 
thông qua giao diện thân thiện với người dùng. Bộ điều khiển này cho phép duy 
trì ổn định điểm đặt nhiệt trong khoảng 80 đến 350°C. Đây là sản phẩm lý tưởng 
cho các phôi hàn, cho lắp ghép can thiệp hoặc tước sơn.



Khả năng tương thích 
Phụ kiện & Vật tư tiêu hao 

Khả năng tương thích 
Phụ kiện & Vật tư tiêu hao 

 37 LG  39 LG  50 LG  AUTO 50 LG  110 LG   160 LG   220 LG

COMBIDUCTION 

BỘ CUỘN CẢM HOÀN CHỈNH  (mm) FERRITES

 

 Bộ cuộn cảm hoàn chỉnh C20 / B1
Mã số 056862 37 x 13 x 250

B1  Đầu cuộn 
cảm Ferrite

Mã số 053823

B1 hộp cách nhiệt 
bảo vệ Ferrite
Mã số 056909

Bộ cuộn cảm hoàn chỉnh C180/B1 
Mã số 056879

   
37 x 39 x 235

Bộ cuộn cảm hoàn chỉnh C180/B2 
Mã số 056886

   
32 x 28 x 260 B2  Đầu cuộn 

cảm Ferrite
Mã số 053458

B2 hộp cách nhiệt 
bảo vệ Ferrite
Mã số 056916

KHỚP NỐI ĐẦU GIA NHIỆT  (mm) FERRITES

Khớp nối S28
Mã số 064485

   
 (mm)

Ø 18 x 155 

Đầu cuộn cảm S90
Mã số 058927

       

38 x 20 x 35

Đầu cuộn cảm S70 
Mã số 061569

       
38 x 20 x 40

Đầu cuộn cảm S180
Mã số 059269

       
38 x 20 x 44

Đầu cuộn cảm S20/B1
Mã số 064874

       
37 x 20 x 90

B1 Đầu cuộn 
cảm Ferrite

Mã số 053823

B1 hộp cách nhiệt 
bảo vệ Ferrite
Mã số 056909

Đầu cuộn cảm 180/B1
Mã số 064881

       
37 x 44 x 65

Đầu cuộn cảm S180/B2
Mã số 064928

       
33 x 29 x 90 B2 Đầu cuộn 

cảm Ferrite
Mã số 053458

B2 hộp cách nhiệt 
bảo vệ Ferrite
Mã số 056916

Đầu cuộn cảm S180/B3W
Mã số 067899

       
33 x 29 x 90 B3 Đầu cuộn 

cảm Ferrite
Mã số 067875

B3 hộp cách nhiệt 
bảo vệ Ferrite
Mã số 072527

Khớp nối S32
Mã số 064508

  
 (mm)

Ø 18 x 155

 Đầu cuộn cảm S180  
       

Đầu cuộn cảm D20 
Mã số 069985
Đầu cuộn cảm D25 
Mã số 069992
Đầu cuộn cảm D30 
Mã số 070592
Đầu cuộn cảm D35 
Mã số 070608

       
Đầu cuộn cảm D40 
Mã số 070615
Đầu cuộn cảm D45 
Mã số 070622
Đầu cuộn cảm D50 
Mã số 070639
Đầu cuộn cảm D55 
Mã số 070646

HỘP

S28 / B Type W       
Mã số 072497

Bao gồm:
Đầu cuộn cảm S20/B1 (x1)  

S180/B1 
(x1)
S180/
B3W 
(x1)

- Khớp nối S28 (x1)
- B1 Đầu cuộn cảm Ferrite (x1)  

B3 
(x1)

- O-Ring Seals (x10)

KHỚP NỐI ĐẦU GIA NHIỆT  (mm) FERRITES

Khớp nối 28L
Mã số 064492

   
 (mm)

Ø 24 x 180

Đầu cuộn cảm L90
Mã số 059788

      
81 x 31 x 46

Đầu cuộn cảm L70
Mã số 059771

      
81 x 31 x 55

Đầu cuộn cảm L180
Mã số 059795

      
81 x 31 x 66

Cuộn cảm xoắn ốc L180
Mã số 065000

      
Ø 80 x 102

Đế bảo vệ
Mã số 069701

Đầu cuộn cảm L20/B4
Mã số 067882

      

120 x 57 x 26
Ferrite B4

Mã số 053755
Hộp đựng B4 Ferrite 

Mã số 054844
L20 Bao Induction cho 
Nhôm
Mã số 069114

       

127 x 60 x 25

Đầu cuộn cảm L180/ 
      

Khớp nối 32L
Mã số 064515

 (mm)
Ø 24 x 180

Đầu cuộn cảm D60 
Mã số 069923

160 x 80 x 25

Đầu cuộn cảm D70 
Mã số 069930

165 x 90 x 25

Đầu cuộn cảm D80
Mã số 069121

170 x 100 x 25

Đầu cuộn cảm D90 
Mã số 069947

175 x 110 x 25

Đầu cuộn cảm D100 
Mã số 069954

180 x 120 x 25

Đầu cuộn cảm D110 
Mã số 069961

185 x 130 x 25

Đầu cuộn cảm D120 
Mã số 069978

190 x 140 x 25

KEO CHẤT LÀM MÁT

Keo two-component 
Power-Epoxy 
2 x 15 g
Mã số 054851

Chất làm mát
Mã số 062511 (5L)
Mã số 052246 (10L)

HỘP

S32 / B Loại W       
Mã số 072503

Bao gồm:
Đầu cuộn cảm S20/B1 (x1)  

S180/B1 
(x1)
S180/
B3W 
(x1)

- Khớp nối S32 (x1)
- B1 Đầu cuộn cảm Ferrite (x1)  

B3 
(x1)

- O-Ring Seals (x10)

 
7 L           

Mã số 065796

Bao gồm:
Đầu cuộn cảm L70 (x1)  

L180 
(x1)

- O-Ring Seals (x13)

Cung cấp theo tiêu chuẩn Cung cấp theo tiêu chuẩn

Khả năng tương thích Khả năng tương thích
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Được thành lập vào năm 1964, GYS là một tập đoàn công nghiệp của Pháp Với trung 
tâm nghiên cứu riêng, GYS là đối thủ lớn trong thiết kế và sản xuất sản phẩm hàn, 
sạc ắc quy và thiết bị sửa chữa ô tô.

Trên phương tiện truyền thông 
 GYS Pháp 

1, rue de la croix des Landes 
CS 54159 
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex 
Fax : (+33) 2 43 68 35 21 
www.gys.fr / E-mail : contact@gys.fr
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