
Heatlight VLP10   
infrapunakuivain

Victory’s Heatlight automaalaussarjan kuivaimista löytyy vaihtoehtoja
sekä suuriin, että isoihin töihin. VLP10 kuivaimessa yhdistyy käsin pidel-

tävän, että telineellä seisovan kuivaimen hyödyt. Käsinpideltävä yksikkö on
täydellinen pieniin korjauksiin, kun taas telineellä seisova on ihanteellinen

lisälämmöntuottaja tai paikkakorjausyksikkö täydentämään isompaa 
järjestelmää.

Joustavaa, tehokasta kuivausta
 � 1kW lyhyt aaltoinen Gold lamppu

� Pistoolityyppinen kädensija

� Suurikulmainen tehokas heijastin

� 3metriä pitkä joustava kaapeli

� Sisäänrakennettu eristyskatkaisin

� Lisävarusteena 1.8 metriä korkea kromattu teline

� Korkeuden säätölukitus koko telineen korkeudelle.

 

 

 

 

 

 

Heatlight VLP10 on ihanteellinen pieniin korjauksiin
ja muihin kuivaustöihin. Sitä voidaan käyttää käsin pitelemällä
tai telineessä, jolloin se soveltuu erilaisiin tehtäviin, kuten
teipin poistoon, kitin, fillerin ja maalin kuivaukseen,
kiveniskumassakorjauksiin ja esilämmitykseen ennen ruis-
kutusta. 

Käyttökohteet
 

 

 

Pistoolityyppinen
kädensija

Virtakytkin.

VLPTD

VLP10

VLP10S

Lisävaruste 0-99 minutin ajastin,
jolla voidaan ohjata yhtä tai
kahta VLP10 kuivainta. 

 

 

 

� Paikkakorjauksen kuivaus � Fillerin kuivaus

� Kitin kuivaus  � Kiveniskumassakorjaus

� Teippauksen poisto � Esilämmitys ennen ruiskutusta.

VLP10 Heat light

HINTA: 150 € Alv 0%

VLP10S Teline

HINTA: 48 € Alv 0%

VLPTD Ajastin

HINTA: 100 € Alv 0%



Toimitetaan seuraavilla:

� Pistoolityyppinen kädensija

� 1kW lamppu

� 3metriä pitkä joustava kaapeli

Tekniset tiedot
VLP10 infrapunakuivain

Mitat

400mm

500mm 500mm

85mm

1800mm140mm

Heatlight VLP10 sarja

Koodi      Wattia
VLP1  Käsin pideltävä   1000
VLP10S  Käsinpideltävä telineellä  1000
VLP10T   2 käsinpideltävää yksikköä 1 telineellä 2000
VLPTD  Ajastin
1000STWIN Tuplakiinnitys*  

Jännite: Kaikki 240V

* Mahdollistaa 2 x VLP10 yksikön sijoittamisen vierekkäin 
yhteen telineeseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

TelineKuivain

VLP10 on osa Victory’s Heatlight maalinkuivaussarjaa, joka kattaa pienet 
käsinpideltävät ja kuivaimet isoille alueille. Tutustu koko valikoimaan
vierailemalla sivuilla www.victorylighting.co.uk tai ota yhteyttä
toimittajaan. 
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Maahantuoja:

Ykkösväri Oy
Vanha Vaasantie 10
33470 YLÖJÄRVI
PUH 010 666 4700
Tiedustelut: ykkosvari@ykkosvari.fi
Tilaukset: tilaukset@ykkosvari.fi

1000STWIN

1000STWIN Tuplakiinnitys

HINTA: 10,50 € Alv 0%

Lisävarusteet:

� 1.8 metrin teline liuku- ja lukituskiinnityksellä.

� Tuplakiinnitys kahdelle kuivaimelle

� VLPTD 0-99 minuutin ajastin

� 110V versio saatavilla tilauksesta


