
Získejte ještě více z vašeho čistícího zařízení INOXLINER a SmartLiner.
Díky podávaní čistícího elektrolytu umožní                pracovat ještě efektivněji, rychleji, čistěji a vždy
s prfektním výsledkem.
Mobilní mořící zařízení s automatickým přívodem čistícího elektrolytu stisknutím tlačítka!
Ušetřete se stálému namáčení uhlíkového štětce. Stisknutím tlačítka se nový elektrolyt přívádí přímo
do čistícího uhlíkového štětce.
Až 50% časová úspora, štětec s nemusí neustále namáčet.
Až o 60% delší životnost stětce díky stálému chlazení.  
Díky tomu budete SNADNĚJI a RYCHLEJI s čištěním HOTOVY.

Elektrolyt je nasáván po stiknutí
tlačítka přímo z kanystru.

100 % kompatibilita
INOXLINER ,  &  PRO ECO DUO

Automatický přívod elektrolytu
stisknutím tlačítka.

Další úroveň čištění nerezových svarů!

Zvládnete čištění SNADNĚJI, RYCHLEJI a ÚSPORNĚJI.

Kód - 100 510 -               vozík s automatickým podáváním elektrolytu
                 a kabelových svazkem (bez zařízení INOXLINER)
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Délka kabelového svazku je v sériové výbavě 4 m. Na přání dodáváme kabelové svazky délky 6 m.

Kanystr 5L s čistícím elektrolytem je stalibně a bezpečně uložen
ve vozíku                a elektrolyt je z něj nasáván. Není nutné
doplňovat, snadno se vymění za nový kanystr.

Čistící elektrolyt je nasáván rovnou ze standardně dodávaného
kanystru a je přiváděn přímo do uhlíkového čištícího štětce.
Díky integrovanému vývodu z rukojeti vidíte kolik elekrolyt proudí.

Automatické podávání elektrolytu stisknutím tlačítka

Čistící elektrolyt se automaticky čerpá z nádoby

Praktický ruční kabelový svazek

Máte již zařízení Inoxliner PRO, ECO2 nebo DUO? Žádný problém                je 100 kompatibilní.
Váše zařízení INOXLINER pro čištění nerezových svarů můzete snadno připojit systémem Plug & Play.

Nový Carbon-Fix (               ) nastavuje délku používaného
úhlíkového štětce pro jeho rovnoměrné opotřebení.
Žádné něchtěné posunutí díky upevnění na závitu.
Díky tomu vyčištíte svařence rychleji a především jednodušeji.
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je 100% kompatibilní se zařízeními PRO, ECO2 a DUO


