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STAR *P*

Kompletní sady pro svařování, pájení, 
nahřívání a řezání

STA R
Hořákový systém

STAR *A*

STAR *B*

Montážní sada STAR

Profi-Sada pro hořlavý plyn acetylen, s drážkovanými řezacími tryskami

Označení   Art.-Nr. Cena (bez DPH)

Sada STAR *A*   716.01800 12.330,- Kč

Obsah kazety:
1ks rukojeť typ 2210, 1ks řezací nástavec s pákovým ventilem typ 1730 - A pro acetylen
5ks řezací trysky a 1ks nahřívací trysky typ A-RS, pro řezání od 3 do 100 mm
6ks svařovacích hořáků typ 210 - A pro svařování od 0,5 do 14 mm
Vozík hořáku, kružítko, klíč, sada čištění na trysky
Návod k použití

Profi-Sada pro hořlavý plyn acetylen, s monoblokovými řezacími tryskami

Označení   Art.-Nr. Cena (bez DPH)

Sada STAR *B*   716.01801 13.060,- Kč

Obsah kazety:
1ks rukojeť typ 2210, 1ks řezací nástavec s pákovým ventilem typ 2730 - A pro acetylen
5ks monoblokových řezacích trysek typ A-B, pro řezání od 3 do 100 mm
6ks svařovacích hořáků typ 210 - A, pro svařování od 0,5 do 14 mm
Vozík hořáku, kružítko, klíč, sada čštění na trysky
Návod k použití

Montážní sada pro svařování, pájení, nahřívání a řezání kyslíkem, pro acetylen

Označení   Art.-Nr. Cena (bez DPH)

Montážní sada STAR    716.01806 23.400,- Kč

Obsah kazety:
1ks rukojeť typ 2210, 1ks řezací nástavec s pákovým ventilem typ 1730 - A pro acetylen
6ks řezacích trysek a 2ks nahřívacích trysek typ A-RS, pro řezání od 3 do 200 mm
8ks svařovacích hořáků typ 210 - A, pro svařování od 0,5 do 30 mm
2ks redukčních ventilů CONSTANT 2000 pro kyslík a acetylen
10 m hadic pro kyslík a hořlavý plyn
Vozík hořáku, klíč, sada čištění na trysky, zapalovač, svářečské brýle 
Návod k použití

Profi-Sada pro hořlavý plyn propan/metan/MAPP/Ethylen, s drážkovanými řezacími tryskami

Označení   Art.-Nr. Cena (bez DPH)

Sada STAR *P*   716.05339 20.270,- Kč

Obsah kazety:
1ks rukojeť typ 2210, 1ks řezací nástavec s pákovým ventilem typ 1730 - PMYF
5ks řezacích trysek a 1ks nahřívací trysky typ PL-RC, pro řezání od 3 do 100 mm
2ks nahřívacích nástavců F-PMYF Velikost 8 a 10, 2ks nahřívacích nástavců Z-PMYF Velikost 8 a 10
Vozík hořáku, kružítko, klíč, sada čištění na trysky
Návod k použití

Všechny sady jsou dodávány v kazetě z ocelového plechu pro snadný transport a přehledné uložení.

Sestavy obsahují díly vybrané dle běžných požadavků. Vyberte si z různých standardních konfigurací. 

Na přání je možno dodat jiný obsah kazety.




