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chất lỏng 
làm mát

TÍNH NĂNG
• Đạt hiệu suất gia nhiệt cao:  
5200W, điều chỉnh bằng các bước 500W. Gia nhiệt và làm nóng 
phần trung tâm của kim loại, đến độ sâu 6 mm. Gia nhiệt nóng 
phần thép (khoảng 1000 ° C):

37LG 39LG  50LG 

M10  1 giây M12  1 giây M14  1 giây

2 mm  5 giây 2 mm  5 giây 4 mm  5 giây
2 mm  3 giây

Ø 10  15 giây Ø 10  15 giây Ø 10  10 giây

• An toàn và tiết kiệm thời gian:   
Gia nhiệt tức thì tập trung trên một điểm mà không dùng lửa, người 
dùng có thể dùng máy gần dây cáp, đường ống hoặc các bộ phận 
nhạy cảm với nhiệt mà không cần phải tháo rời bộ phận.
• Thoải mái khi sử dụng:  
Cáp cuộn cảm dài 3 mét, cho phép làm việc ở độ cao.

Máy gia nhiệt này là công cụ lý tưởng cho cơ giới và sửa chữa: 
• Cần thiết để nới lỏng các liên kết (căn chỉnh bánh xe).
• Giúp tháo bugi đốt nóng, cần gạt nước kính chắn gió, phần đựng bánh 
xe dự phòng.

• Tháo bu lông, khớp lái mà không làm hỏng ống thổi.
• Tháo ổ trục trong trung tâm.
• Tháo đường ống xả ô tô hoặc xe tải.

POWERDUCTION 50LG gia nhiệt làm nóng ngay lập tức để làm giãn và làm nóng thép hoặc nhôm.
Được trang bị bộ phận làm mát bằng chất lỏng, giúp máy có thể gia nhiệt các bộ phận bằng kim loại
chỉ trong vài phút mà không bị gián đoạn.

POWERDUCTION  50LG
Mã số 055599
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Cuộn cảm và phụ kiện

Tần 
suất

Dung tích bình làm mát
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

cũng như cho sửa chữa ô tô:
• Tháo rời bộ phận bằng thép hoặc nhôm dính liền với keo.
• Nắn các khung bị cong (trừ HSS).

Làm nóng phía bên
 (trừ HSS)

Nới lỏng chỗ bị rỉ sét
bu lông

Nới lỏng chỗ bị rỉ sét
chỗ nối

Mã số 056862 Mã số 053823 Mã số 056909

Mã số 056879 Mã số 053823 Mã số 056909

Mã số 056886 Mã số 053458 Mã số 056916

•Hệ thống bảo vệ được tăng cường để sử dụng với máy phát điện và 
chống lại quá áp lên đến 400V (đã được thử nghiệm tại nhà máy).  

• Tính năng PFC:   Power Factor Correction (PFC) điều tiết và sử 
dụng nguồn điện hiệu quả hơn.

90°

PFC

•  Được cung cấp với cuộn cảm  20° 
(mã số 056862).  

•  Máy gia nhiệt cần thay mới thường 
xuyên chất lỏng làm mát 
(mã số 052246).

20°


