FURNO 750

101+ manieren om de Heat Gun
te gebruiken

ONZE SLEUTELS TOT Succes
FURNO 750 SPECIALE PRODUCTKENMERKEN

WAGNER heteluchtpistolen doen meer dan alleen snel verf en vernis
verwijderen. De FURNO 750 is ideaal voor het buigen van plastic
buizen, verwijderen van vinyltegels, solderen van koperen buizen,
warm krimpen van buizen, dakwerk, lood-bewerkingen, ontdooien,
drogen en allerlei toepassingen voor de auto.

Snelle ingebruikname door snelle verwarming
Stationaire stand maakt werken met beide
handen mogelijk
Precieze instelling van de temperatuur van
50°C - 630°C

PROFESSIONEEL
HETELUCHTPISTOOL
VOOR ALLERLEI
PROJECTEN

6 luchtsnelheden en afkoelmodus
VERF VERWIJDEREN

BUIZEN BUIGEN

SOLDEREN

ONTDOOIEN

Digitaal LCD scherm, voor precieze controle en
een geheugen functie welke eerder gebruikte
instellingen onthoudt.
Functionele gereedschapskoffer - met
geïntegreerde vergrendeling en voor het bewaren
van het heteluchtpistool en accessoires

Hoger luchtvolume voor een verhoogde snelheid
WAGNER Furno heteluchtpistolen bieden een revolutionair
design en geavanceerde technologie voor een ongekend comfort,
bruikbaarheid en veiligheid.

KWALITEIT GEGARANDEERD

www.wagner-group.com/3plus1

Kan worden gewijzigd - EUR_NL - 2373657 - 1116

Verleng uw 3-jarige standaardgarantie met een
extra jaar. Registreer u op

Heteluchtpistool
750

afbranden, modelleren,
repareren

Dit in combinatie met unieke eigenschappen zorgt voor een brede
reeks toepassingen om objecten in en rondom uw huis en tuin te
verwijderen, vorm te geven en te repareren.

WSB Finishing Equipment B.V.
De Heldinnenlaan 200, 3543 MB Utrecht
WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56-58, 1861 Wolvertem

www.wsb-benelux.eu

www.wsb-benelux.eu

Professioneel hetelucht pistool
Het professionele, elektronische heteluchtpistool Furno 750 maakt dankzij
het digitale LCD-display een exacte temperatuurcontrole van 50 - 630°C
mogelijk en kan bij talloze projecten worden gebruikt – gereedschap voor
alle toepassingen. Nog een highlight: de Furno 750 denkt mee, het display
beschikt over een geheugenfunctie waarmee de laatste instellingen
heel eenvoudig kunnen worden opgeroepen. Bovendien beschikt het
heteluchtpistool over zes verschillende luchtsnelheden en een extra
afkoelmodus voor een langere levensduur van het verwarmingselement.
Een thermische veiligheidssensor voor regeling van de warmte zorgt
voor veiligheid. Een hitteschild, dat op moeilijk bereikbare plaatsen kan
worden verwijderd, met afstandhouders aan de zijkant voorkomt dat
het oppervlak van de hete blaasmond in contact met het werkstuk komt.
Dankzij de stabiele standvlakken aan de achterkant en de geïntegreerde
vergrendeling aan de koffer is ook werken met twee handen mogelijk. Na
voltooiing van het project kan de Furno 750 heel eenvoudig met behulp
van de ophangvoorziening worden opgeborgen. Het heteluchtpistool en
de uitgebreide meegeleverde accessoires worden in een robuuste koffer
voor eenvoudige en compacte opslag geleverd.

Verwijderbaar hitteschild
6 luchtsnelheden

voor moeilijk bereikbare plaatsen

en afkoelmodus
Afstandhouders
aan de zijkant

Stabiele standvlakken
aan de achterkant

voorkomt contact van het hete
mondstuk met het oppervlak

veilige stand voor werken
met twee handen

Ergonomische greep
voor groot comfort en perfecte balans
Ophanghaak

Grafische LCD DISPLAY

voor makkelijk
opbergen

Voor precieze instelling van de
temperatuur van 50°C - 630°C en
de blaasstanden
Geheugenfunctie - laatste
instellingen zijn oproepbaar

Inclusief accessoires
Technische gegevens
Opgenomen vermogen

2.000 W

Temperatuurinstellingen

50oC - 630oC

Temperatuurstanden

Variabel

Speciale kenmerken

• Geheugenfunctie
• Afkoelmodus

Luchthoeveelheid

820 l/min.

Blaasinstellingen

6

Snoerset

2 m.

Voltage

220 - 240 V

Optioneel

Accessories

Breedstraalmondstuk - voor verf verwijderen op
grote vlakken en het vervormen van kunststoffen

Centreermondstuk - verwijdert verf op moeilijk
bereikbare hoeken, randen en kieren

Veelzijdige verfschraap - voor het
afschrapen van materialen op gladde
oppervlakken

Afstraalmondstuk - beschermt door afleiding van
de luchtstroom omliggende materialen, zoals glas

Reflectormondstuk - ideaal voor het
ontdooien van bevroren buizen of het
krimpen van krimpslangen

Koffer
Functionele gereedschapskoffer met geïntegreerde vergrendeling
en voor het bewaren van het
heteluchtpistool en accessoires

