De Waal INOX Systems

Ontvetten

Beitsen

Pasiveren

Etsen

Het elektrolytische alles in 1 systeem
Gebruiksvriendelijk
50% sneller dan traditioneel beitsen
Milieu vriendelijke vloeistoffen

Geen chemische afvalstoffen

INOX SYSTEM MINI EVOLUTION 2.0

Brush

V Tip

Met de brush kunnen de moeilijk
bereikbare plekken behandeld
worden

Met de V tip van 40 of 80mm
kunnen snel lange lassen gereinigd
worden

DEWAALINOXSYSTEMS.NL

20cm Torch
Met de grote torch kunnen
grote oppervlakte
gedeoxideerd, ontvet of
gepassiveerd worden

INOX SYSTEM MINI EVOLUTION 2.0

Wanneer RVS gelast wordt laat dit oxidatie en verkleuringen achter. Met de INOX System Evolution is het mogelijk dit
te verhelpen op een snelle en veilige manier.
Met dit unieke systeem is het mogelijk alle elektrolytisch behandelingen uit te voeren: ontvetten, beitsen, passieveren,
elektrolytisch polijsten en elektrolytisch markeren.
Er zijn diverse opzetstukken beschikbaar voor een maximaal effect en snelle verwerking. Het systeem kent 9
verschillende standen die geoptimaliseerd zijn voor de diverse oppervlakten en behandelingen. De machine is
lichtgewicht uitgevoerd dus compact en handzaam voor de mobiele werkplaats. De omkasting is van metalen en
bestand tegen vuil en stoten.

Accessoires

● Magic Brush

○ 2cm buffer

● 4cm buffer

○ 8cm buffer

○ 20cm wiper

○ Markeerset

● meegeleverd - ○ optioneel

Vloeistoffen
Er worden geen zuren of beitende middelen gebruikt zodat neutralisatie vloeistof niet van toepassing
is, alle vloeistoffen zijn biologisch afbreekbaar.
Behoudt de glans van het oppervlak en veroorzaakt geen doffe of witte uitslag.
Alle vloeistoffen voldoen aan het GO Green principe en zijn veilig voor de mens en het milieu.
- fosfaatvrij - nikkelvrij - hypoallergeen - vriendelijke geur

- Ontvetten

-Pasiveren

- Beitsen

- Etsen

Specificaties
Standen:

9 programma’s

Primaire spanning:

220—240V

Werk temperatuur:

-10 t/m +40

Secundaire spanning:

0-35V AC/DC

Isolatie klasse

IP23S

Geluidsproductie:

<10 dB (A)

Frequentie:

50—60HZ

Formaat:

305 x 245 x 190 mm

Maximale vermogen:

700W

Gewicht:

11,4kg
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