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Produktinformatie
Koffer voorruit-reparatiesysteem bedrijfs/personenauto's
Beschrijving
Reparatiesysteem voor reparatie van gelaagd glas in
een praktische koffer. Met alle hulpmiddelen die nodig
zijn voor een professionele reparatie van kleine tot
grote schade aan gelaagd glas van bedrijfswagens en
personenauto's. De over- en onderdruk die nodig is
voor reparaties wordt gegenereerd door een druk/onderdrukpomp. De eenvoudige structuur van het
systeem zorgt voor een veilige, moeiteloze bediening.
Dankzij de hoogwaardige, extreem dunvloeibare
reparatiehars worden zelfs de fijnste scheuren
betrouwbaar opgevuld. Zelfs steenslagschade met
verbrijzelde oppervlakken of met een sterk vervuild
inslagpunt kan er eersteklas mee worden
gerepareerd, want voor het uitboren van het
inslagpunt wordt een accu-miniboormachine
meegeleverd. De afdichting van de grote harskamer
heeft een binnendiameter van 9,5 mm en is geschikt
voor grote steenslag, zoals die om constructieve
redenen vaak voorkomen bij vrachtwagens en bussen.
Ook voor steenslag met twee inslagpunten dicht bij
elkaar is de grote harskamer ideaal. Het is zo
ontworpen dat het zowel op vlakke als steile ruiten
kan worden gebruikt. De zuignap van 125 mm van de
basis wordt met de ingebouwde vacuümpomp met
slechts een paar pompen veilig bevestigd. De stabiele
lichtmetalen arm kan worden bewogen en gedraaid,
zodat de harskamer gemakkelijk en nauwkeurig boven
het inslagpunt kan worden gepositioneerd.

hardmetalen boor conisch 1,0 mm, hardmetalen boor
rond 1,0 mm, 12-delige slijp- en polijstset,
steenslagsimulator, gebruiksaanwijzing

Gebruik
De functionaliteit wordt gedetailleerd beschreven in
de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

Verpakking
1 stuks Doos 6265
D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Eigenschappen
-

gebruiksvriendelijk
zeer hoog kwaliteitsniveau
optimaliseert economische toepassingen
professionele reparatie

Toepassings-Gebieden
Professioneel reparatiesysteem voor het repareren
van kleine tot grote schade aan ruiten van gelaagd
glas van bedrijfswagen en personenauto's.

Verwijzing
Omvang levering: Grote harskamer 3/8", kleine
harskamer 3/16", aansluitslang, druk/onderdrukpomp, houder met zuignap voor pomp,
inspectiespiegel met zuignap, UV-lamp (8 W, 230 V/50
Hz), accu-miniboormachine 3,6 V, 230 V netstekker
met geïntegreerde oplader, hardmetalen pen, cracker,
lichtpen inclusief batterijen, aansteker, 2
reparatiehars 5 ml, dekhars 5 ml, steenslagpolish 25
ml, statiefloep 15 x, doos met kleine onderdelen met
de volgende inhoud: 3 injectiespuiten, 3 canules, 20
Mylar-rechthoeken, 10 schraapmesjes, 5
injectorafdichtingen 3/8", 5 injectorafdichtingen 3/16",

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

