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ابزارآالت برقی

RH-4401
دستگاه جوش لوله سبز 

2000 وات

■ مجهز به سیستم حرارتی پیشرفته با توان 2000 وات و دو المنت قدرتمند مجزا 
که منجر به ایجاد حرارتی مناسب و یکنواخت حین انجام اتصاالت می شود

■ مجهز به عایق مدور بسیار قوی در قسمت اتصال راکت حرارتی به بدنه جهت 

کاهش چشمگیر انتقال حرارت بین این دو قسمت و جلوگیری از اتالف انرژی 
حرارتی حین کارکرد

■ دارای راکت با روکش تفلون که باعث گرم شدن یکنواخت و طول عمر بیشتر 

دستگاه می شود
■ دارای سوکت هایی  با روکش تفلون و با هدایت حرارتی یکنواخت و پایدار که می توانند 

برای ذوب لوله های PB / PP / PPR / PE و سایر لوله های پالستیکی جهت 
دستیابی به جوشکاری بدون درز استفاده شوند

■ مجهز به دسته جانبی ضدلغزش با طراحی Ronix که استفاده از این ابزار را ایمن تر 
کرده و نگه داشتن آن را آسان می کند

■ استفاده از راکت حرارتی با سایز بزرگتر از نمونه های مشابه جهت باال بردن اثربخشی 
عملکرد دستگاه و انجام جوش یکنواخت در اتصاالت لوله ها

■ دارای دو چراغ قرمز نشانگر جهت نمایش حالت آماده به کار دستگاه

■ دارای یک کیف کامل شامل راکت اضافه، دستکش ایمنی، متر، قیچی PVC بُر و 

آچار که تمام نیازهای شما را در حین عملیات جوشکاری برآورده می کند

RH-4401کد محصول

2000 واتتوان

60-50 هرتزفرکانس

240-220 ولتولتاژ

300 درجه سانتی گرادحداکثر درجه حرارت تولیدی

20 میلی متر - 40 میلی مترسایز سوکت

16 آمپرترموستات

1 کیلوگرموزن
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کیف فلزینوع بسته  بندی

یک عدد راکت اضافه، دستکش ایمنی، متعلقات
متر 5 متری، قیچی PVC بُر بزرگ، 

آچار آلن، پیچگوشتی، دو عدد سوکت 
20 میلی متری، 2 عدد سوکت 25 

میلی متری، یک عدد سوکت 32 
میلی متری، یک عدد سوکت 40 

میلی متری و سیم سیار 3 متری، پایه


