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liquid
cooling

FUNKTIONER

• Hög värmeeffekt:  
5200 W, justeras i steg på 500 W. Värmer upp mitten på metallen 
direkt ned till ett djup på 6 mm. Glödgar stål (ca 800 °C) :

37LG 39LG  50LG 

M10  1 s M12  1 s M14  1 s

2 mm  5 s 2 mm  5 s 4 mm  5 s
2 mm  3 s

Ø 10  15 s Ø 10  15 s Ø 10  10 s

• En säker produkt som sparar tid:  
Omedelbar uppvärmning utan låga och på en specifik yta 
möjliggör arbeten nära kablar, rör och andra värmekänsliga 
komponenter utan att dessa måste monteras isär.
• Bekväm att använda:  
En 3 meter lång induktorkabel gör det möjligt att arbeta högt upp.

Det idealiska verktyget för mekaniker och servicepersonal: 

• oumbärlig när det gäller att lossa styrkopplingar (justera hjulen).

•  används för att avlägsna glödstift, vindrutetorkare som fastnat, reservhjulsfack.
• lossar bultar som fastnat.
• lossar styrningens kulkopplingar utan att skada bälgen.
• lossar axeldrivdon som fastnat i navet.

• används för att avlägsna avgasrör på bilar eller lastbilar.

POWERDUCTION 50LG ger omedelbar och kraftfull värme för lösning eller uppvärmning av stål eller 
aluminium. Produkten är utrustad med en vätskekylningsenhet och kan värma upp metalldelar på några 
minuter utan avbrott.

POWERDUCTION 50LG
Ref. 055599

VÄTSKEKYLD 
INDUKTIONS-

MASKIN

Induktorer och tillbehör:

Freq.
kapacitet för kylvätskebehållare

50 Hz A W kHz cm kg m m
37LG 39LG 50LG

230 V 1~ ≥25 5200 30-50 1,5 l 7 l 85x58x50 65 8 3

men även för arbeten på chassit:

• avlägsnar stål eller aluminium som monterats med lim. 
• används för att rikta upp böjda ramar (inte HSS).

Värmer upp 
sidokomponenter 

(inte HSS)

Lossar rostiga skruvar Lossar styrlänkar

Ref. 056862 Ref. 053823 Ref. 056909

Ref. 056879 Ref. 053823 Ref. 056909

Ref. 056886 Ref. 053458 Ref. 056916

• Extra skydd för användning tillsammans med generatorer och skydd 
mot en permanent överspänning på upp till 400 V (fabrikstestad).

•  PFC-funktion: Korrigerar strömfaktorn (PFC): reglerar och utnyttjar 
eltillförseln på ett effektivare sätt.

90°

PFC

• En komplett induktor på 20° (ref 056862) 
medföljer.

•  På denna produkt måste kylvätskan bytas 
ut regelbundet (ref 052246).

20°


