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Ø mm mm g/h 2 bar kWh – kcal – BTU kg g  Obj.č.

10 mm 165 70 1,89 –   770 –   3050 70 31031
12 mm 175 110 1,41 – 1210 –   4815 90 31032
15 mm 195 180 2,30 – 1980 –   7855 110 221031500
18 mm 230 240 3,07 – 2640 – 10485 160 221031800
24 mm 270 450 5,75 – 4950 – 19640 230 31035

TURBOPROP Hořák na tvrdé pájení  
s napichovacím ventilem s rychloupínáním

TURBOPROP
Vysoce výkonný propanový hořák na tvrdé pájení  
do Ø 28 mm a měkké pájení do Ø 54 mm

Na tvrdé i měkké pájení měděných a ocelových trubek do 2200 ºC 
teploty plamene (bez láhvového kyslíku) dále také ohřev, smršťování 
a odtavování

TECHNICKÁ DATA 

Automatické nasávání vzduchu: turbínový efekt, 
     efekt spalovací komory
Hořák:   Automatické odsávání vzduchu
Závit pro upnutí hadice:  G 3/8” L

PŘEDNOSTI  

n	 Vyšší teplota plamene díky turbínám se zvýšeným výkonem  
 nasávání kyslíku a 4 až 5-násobná cirkulace plamene
n	 Rychlá výměna hořáku bez nářadí
n Práce šetřící plyn díky úspornému ventilu s lehkým chodem
n	 Ventil zabraňuje nekontrolovatelnému uvolňování plynu

Profil produktu

 TURBOPROP Hořák na tvrdé pájení s napichovacím ventilem

Sady obsahují: Bezpečnostní rukojeť upínací spojkou (obj.č. 211121116), hořák  
na tvrdé pájení s napichovacím ventilem Ø 12 mm (obj.č. 31032) / Ø 15 mm (obj.č. 
221031500) / Ø 18 mm (obj.č. 221031800), 2,5 m hadici na propan s 3/8” L upínacím  
závitem (obj.č. 32201), bezoečnostní zapalovač (obj.č. 32077), náhradní kamínky 
(obj.č. 32088), vidlicový klíč (obj.č. 32073), ocelový kufřík (obj.č. 31005)

Označení  Obj.č.

TURBOPROP sada bez propanového regulátoru  2,8 31090
TURBOPROP Sada s regulátorem 3,1 31094
(stejná jako sada (obj.č. 31090) ale s regulátorem 
(Obj.č. 32081E) (W 21,8 L – G 3/8 L))
TURBOPROP sada s propanovým regulátorem 3,1 31037
(stejná jako sada( Obj.č. 31090)  ale s regulátorem 
(Obj.č. 32083) (POL 7/8 L – G 3/8 L))
TURBOPROP sada s regulátorem 3,1 31036
(stejná jako sada (obj.č. 31090) ale s regulátorem 
(Obj.č. 32084) (W 20 x 14 L – G 3/8 L))

Spojování
Tvrdé pájení na plynové láhve

 4 až 5-násobná cirkulace plamene  
pro lepší promísení plynové směsi

Vyšší teplota plamene 

 Zcela plynotěsný spoj 
díky technologii dvojitého 
O kroužku

Rychlá výměna hořáku bez nářadí

 Úsporný ventil  
s lehkých chodem

 Práce šetřící  plyn
 Uzavíratelný ventil

 Zabraňuje nekontrolovanému 
uvolňování plynu

 Optimalizovaná  
technologie ventilu

 Zcela plynotěsné

kg g

Obj.č. 31090
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