
ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Gasverfstripper voor een totale mobiliteit tijdens het gebruik met een
nieuwe gepatenteerde technologie van vlamretentie om veilig te
kunnen werken.
Geleverd met de volgende accessoires:

Keermondstuk.
Verkleiningsmondstuk.
Voetjes voor verticale stand.

Geleverd zonder gas.
Oplaadbaar met de butagaspatronen BIZ 700 213. 

Technische details
Temperatuur: 550 °C (maximum).
Maximale inhoud van de patroon: 100 g butagas.
autonomie van 3 uur per volle reservepatroon.

Toepassingen
Voor het verwarmen van krimpkousen en plastic en rubber
manchetten.
Voor loodgieterswerkzaamheden, zoals het lassen van koperen
leidingen of het ontdooien van bevroren leidingen, enz.
Voor het strippen en drogen van verf op houten ondergronden.

Gebruiksmethode
1. Assembleer het pistool met de patroon door beide delen op elkaar

te schroeven.
2. Draai voor het inschakelen van de stripper het kartelwieltje op de

bovenzijde een kwartslag naar de "+" en druk op de schakelaar.
3. Draai voor het uitschakelen van de stripper het kartelwieltje op de

bovenzijde zo ver mogelijk naar de "-".

ACCESSOIRES

butaan gasflesvulling

Verfstripper functionerend op gas
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Verpakking Omverpakking 1

Omverpakking 2 Omverpakking 3

LOGISTIEKE INFORMATIE

Karton
Hoogte (cm) : 7
Lengte (cm) : 23,4
Diepte (cm) : 26,6

Netto gewicht (kg) : 0,78
Bruto gewicht (kg) : 1,04

Karton
Hoogte (cm) : 23,94
Lengte (cm) : 43,03
Diepte (cm) : 26,97

Netto gewicht (kg) : 4,68
Bruto gewicht (kg) : 6,546.00x

Karton
Hoogte (cm) : 50,6
Lengte (cm) : 45
Diepte (cm) : 28,8

Netto gewicht (kg) : 9,36
Bruto gewicht (kg) : 13,912.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 104,5
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 93,6
Bruto gewicht (kg) : 161,3120.00x
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