18V Accu
heteluchtpistool
RH18DA

Snel op
temperatuur.
Optimale
controle.
Ontdek ons nieuwe
18V accu heteluchtpistool.
Hoge temperatuurinstelling tot 550°C
2 standen temperatuurregeling
en luchtverplaatsing
Eenvoudig verwisselen van mondstuk

Maak kennis
met ultieme hitte.
We introduceren ons nieuwe 18V accu heteluchtpistool: de RH18DA. Een compact, draagbaar
en veelzijdig model dat geschikt is voor verschillende toepassingen. Denk aan het coaten van
kabels door het gebruik van krimpkousen, het verwijderen van lijm, verf of lak, of het buigen
van PVC-buizen. Deze machine is uitgerust met een handig LCD-paneel en het mondstuk kan
eenvoudig worden verwijderd, zonder deze aan te raken. Veiligheid voorop, zonder afbreuk
te doen aan kracht en controle.
RH18DAW2Z
Accu heteluchtpistool
Standaard toebehoren1
Exclusief accu’s en lader. In HSC I koffer.
Inclusief set mondstukken: rond, reflector en breed.
Specificaties
Voltage		18V
Luchtverplaatsing
Stand I 200 l/min.
Stand II 300 l/min.
Temperatuur
Stand I 30 - 400°C
Stand II 30 - 550°C
Temperatuur instelbaar		
Per 10°C
Vergrendeling schakelaar		
Ja
LCD-display		Ja
Snel mondstuk wisselen		
Ja
Ophanghaak		Ja
LED		Ja
Afmetingen (L x B x H)		
165 x 217 x 78 mm
Gewicht2		
0,6 kg
Andere uitvoering
RH18DAW4Z: Exclusief accu’s en lader. In kartonnen doos.
Inclusief set mondstukken: rond, reflector en breed.
1

Standaard toebehoren verschillen per land of gebied.. 2 Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014.

De juiste hitte voor
elke toepassing.
Wat je uitdaging ook is, met de hoge
temperatuurinstelling ben je altijd verzekerd
van het exacte hitteniveau voor veeleisende
taken. De RH18DA kan een temperatuur
bereiken van 550°C. Met de grote knoppen
pas je gemakkelijk en veilig de temperatuur
aan. Bovendien bereikt het model zeer snel de
ingestelde temperatuur (300°C wordt bereikt in
slechts 10 seconden), dus geen tijdverspilling.
De totale werktijd bij 550°C in combinatie met
een 5,0 Ah accu is ongeveer 20 minuten.

Meer handige
functies.
Makkelijk en
veilig te wisselen
mondstuk.
Met het makkelijk te wisselen
mondstukmechanisme vervang
je het mondstuk in één simpele
stap. Door de zwarte ring te
draaien, verwijder je het hete
mondstuk zonder dit aan te
raken. Zo voorkom je ernstige
verwondingen.

Groot verlicht
LCD-display.
Door op de temperatuur
regelknop (+) te drukken, kun
je de temperatuur nauwkeurig
instellen in stappen van 10°C.
Bovendien wordt het accu
niveau ook weergegeven op
het LCD-display. Zo kun je jouw
heteluchtpistool altijd in één
oogopslag controleren.

Twee standen
luchtverplaatsing.
Je kan kiezen tussen twee standen.
De eerste stand heeft een lucht
volume van 200 L/min, terwijl de
tweede stand een luchtvolume
heeft van 300 L/min. Op niveau
één kan het gereedschap 300°C
bereiken, terwijl het op niveau
twee een piektemperatuur van
550°C kan bereiken.

Voorzie je hetelucht
pistool van accessoires
met hoge kwaliteit.
Breid jouw gereedschap uit met
tal van handige accessoires. Met
de verfverwijderaar verwijder je
makkelijk en snel verf of lak.

Verfverwijderaar
711295

Uitklapbare
haak.
Dit model is uitgerust met een
uitklapbare haak. Veilig op te
hangen op de bouwplaats of
in je auto. Trek de bovenkant
omhoog en draai het uiteinde
van de haak. Let op: hang je
gereedschap nooit op voor
transport terwijl het mondstuk
nog heet is.

Set mondstukken
3-delig
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