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IZI HORNAT to zestaw do obkurczania palet, wykorzystujący pistolet gazowy nowej
generacji i gaz propan, którego płomień obkurcza kaptury foliowe ułożone na ładunkach.

IZI-HORNET
PISTOLET DO OPALANIA I
OBKURCZANIA

IZI-HORNET francuskiej firmy EXPRESS, to
zasilany gazem pistolet nowej generacji, służący
do obkurczania folii termokurczliwej, opalania,
zgrzewania. Narzędzie bardzo przydatne w
procesie pakowania, gdyż dzięki niemu można
zabezpieczać folią termokurczliwą duże
elementy, takie jak: palety z ładunkiem, kadłuby
łodzi, kajaki, itp.

Pistolet nowej generacji IZI-HORNET, służący do opalania i obkurczania ładunków

PISTOLET IZI HORNET
Charakterystyka urządzenia:
 Obsługa po-sprzedażowa: 2 lata gwarancji (na części i pracę urządzenia).
 Komfort użytkownika – niska waga (ok. 500 g) pozwala uniknąć zaburzeń układu
mięśniowo-szkieletowego.
 Obniżony poziom hałasu (< 81 dB).
 Pistolet gotowy do użycia, czas przygotowania mniejszy niż 1 minuta; pistolet w
poręcznej, przenośnej walizce.
 Kontrola wielkości płomienia za pomocą dźwigni nacisku wywieranego na spust pistoletu.
 Wymienny spust/piezo zapłon dołączone do pakietu.
Przygotowanie do pracy:
 Przyłączenie węża odbywa się pojedynczym
 Na wyposażeniu znajdują się rękawice ochronne –
kliknięciem – dzięki szybkozłączce.
specjalnie zaprojektowane tak, aby wytrzymywać
wysokie temperatury.
 Łatwo dostępny płomień dzięki zsynchronizowanemu
zapłonowi piezoelektrycznemu, dostępny za jednym
 Uchwyt zabezpieczający, który posiada pistolet
naciśnięciem spustu.
HORNET, przyczynia się do znacznego zmniejszenia
zużycia gazu i dlatego:
 Wymienne palniki, niepotrzebne części do wymiany.
o Redukuje emisję CO2.
 Łatwa samoobsługa: wymiana spustu / piezo zapłonu
o Zmniejsza ryzyko przypadkowych pożarów na
również nie wymaga części.
terenie miejsca pracy i związanych z tym strat
Dane techniczne:
w ludziach i sprzęcie.
 Moc i precyzja – oferując wysoki poziom wydajności z
Wyposażenie:
kontrolowanym płomieniem, pistolet HORNET ma
palniki o mocy od 30 do 90 kW.

Zastosowanie:


Rodzaj folii – polietylenowa (PE) o grubości 80 – 320
mikronów.
model
1031 1071 1091
Φ palnika [mm]
35
41
50
waga [g]
158
170
210
zużycie gazu [kg/min]
2,58 5,22 6,77
moc [kW]
30
72
92
długość płomienia [mm] 250
350
350
Φ płomienia [mm]
45
55
65
Poziom hałasu [dBA]
77
79
81
Bezpieczeństwo:
 Bezpieczny zapłon z niskim wypływem gazu.
 Znakowanie spustu w 3 pozycjach: zmiana palnika,
przechowywanie i zapłon.
 Bezpieczny uchwyt (pistolet wyłącza się, gdy
 Pistolet wyposażony w zawór bezpieczeństwa – na
wypadek uszkodzenia węża doprowadzającego.
 Profesjonalny wąż gumowy wysokiej klasy, zgodny z
normą ISO 3821.

Szkutnictwo, żeglarstwo, kajakarstwo –
zabezpieczenie kadłubów jednostek
pływających podczas przechowywania
(np. na czas zimy).
Zabezpieczenie ładunków
wielkogabarytowych i/lub
nieregularnych w transporcie morskim,
lotniczym, drogowym.

Zabezpieczenie budynków na czas
remontów.

Zabezpieczenie nietypowych lub
nieregularnych produktów przed
zniszczeniem.

