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POWERDUCTION 10R
POSTO DE INDUÇÃO
Ref: 063389

O Powerduction 10R foi projetado para aquecer, desbloquear e remover facilmente todas as 
peças mecânicas em segundos: parafusos / porcas bloqueados, parafusos ... etc.  
É particularmente recomendado para os sectores automóvel, agrícola, manutenção, construção 
metálica e serralharia.

•  Aquecimento imediato sem chama, numa zona precisa, que permite 
trabalhar perto de cabos, canos ou

• qualquer peça sensível ao calor sem desmontagem.

• Manuseável: peso leve de 3,5 kg - 1,3 kg apenas para o indutor.

• Ergonômico: volume reduzido e alça para segurá-lo no ombro.

•  Fácil de usar: pode ser conectado em qualquer lugar com um 
Tomada monofásica 230 V.

• Início rápido: selecionar e instalar o indutor, conectar 

• e depois usar.

• Potência de 1200 W com ciclo de trabalho elevado : 

velocidade de 

aquecimento

10 R M10 : 10 s Ø 8 : 10 s

Sistema de bloqueio/desbloqueio•  A gama de 5 indutores permite variar as aplicações de aquecimento: para 
peças moldadas, planas, circulares de acordo com as suas posições e 
dificuldades de acesso.

•  A troca do indutor é muito fácil através de um sistema de travamento com 
moleta.

Consumíveis incluídos+
Espirale  Ø 18 mm
054806

Espiral Ø 24 mm
054790

Espiral Ø 30 mm
055469

Fio entrançado enrolável 80 cm
054813

Fio rígido reto 80 cm
054868

UMA VASTA GAMA DE INDUTORES

UMA FERRAMENTA ERGONÔMICA PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES


