Siems & Klein spol. s r. o.
AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
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Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944
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Akční nabídka GYS do 30/4/2018 - indukční ohřevy :

GYS (výrobce Francie)

Si
1. 053380

indukční ohřívací přístroj - sada
Kč bez DPH
33 900,Vaše cena
27 900,akční cena
do 30/4/2018

19 900,-

s

em

GYSDUCTION AUTO COMPLETE, indukční přístroj pro uvolňování šroubů,
odstraňování samolepek, nalepených bočních lišt atd., vhodný pro demontáž
lepených skel i vyrovnávání menších důlků v ocelových karosériích po úderech
krup apod., bez narušení a poškození okolí jako např. při ohřevu plamenem,
přístroj s pomocí vyrovnávacího induktoru (054776 - volitelné příslušenství)
dokáže snadno a rychle odstranit menší důlky na ocelových karosériích po
úderech krup, po kolizích při parkování, po poškození při transportu vozidel
apod., nelze aplikovat na hliníkových, měděných dílech karosérií, pojízdný stojan
s ramenem pro kabel jako zvláštní příslušenství, dálkové nožní ovládání, výkon
2400 W, frekvence 35-120 kHz, kabel k induktoru 2,5 m, 230 V,16 A, složení :
051294 - sada 3 ks spec. klínů pro sejmutí, odstranění různých nálepek, folií atd.
053359 - induktor pro odstraňování log, ozdobných lišt atd. bez poškození laku
053373 - induktor pro demontáž lepených skel, odstraňování nástřiků na spodku
053366 - induktor pro uvolnění šroubů, matic, slepených dílů, bez poškození okolí
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GYS (výrobce Francie)
indukční ohřívací přístroj - sada
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GYS (výrobce Francie)
indukční ohřívací přístroj - sada

Si

Obsah základní dodávky sestavy AUTO COMPLETE :

051294 - sada 3 ks speciálních klínů pro sejmutí, odstranění různých nálepek, folií atd.
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053359 - induktor pro snadné odstraňování log, ozdobných lišt atd. bez poškození laku
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053373 - induktor pro demontáž lepených skel, odstraňování nástřiků na spodku vozidla
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053366 - induktor pro uvolnění šroubů, matic, slepených dílů atd., bez poškození okolí
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GYS (výrobce Francie)
indukční ohřívací přístroj - sada

Si

Kč bez DPH

em

2. 054776

Volitelné příslušenství :

GYS, induktor pro vyrovnávání menších prohlubní (kroupy, nepozorné parkování
apod.), použití pro ocelové díly karoserií, bez poškození laku

4 400,Vaše cena
3 700,-

s
&

GYS, pojízdný vozík pro umístění a převoz indukčního ohřevu GYSDUCTION
AUTO a dalšího příslušenství

4. 052284

GYS, držák kabelů pro induktory, instalace na pojízdný vozík 051331

4 200,Vaše cena
3 500,-
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3. 051331

1 500,Vaše cena
1 200,-
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GYS (výrobce Francie)
Přenosný indukční ohřev
Kč bez DPH

Si

5.

056923

19 500,Vaše cena
16 900,-

GYS, přenosný indukční ohřev, vč. nahřívacího přísl. (3 různé dráty), přenosný
kufr, vhodné např. na povolování šroubů při seřizování geometrie apod., hmotnost
2,54 kg, LED osvětlení, výkon 1000 W, délka pistole 37 cm, kabel 2 m, 230 V

em

akční cena
do 30/4/2018

11 900,-
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GYS (výrobce Francie)
Indukční ohřev pro mechanickou dílnu
Kč bez DPH

Si

6.

056992

s
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52 500,GYS POWERDUCTION 37LG, přenosný výkonný indukční ohřev pro uvolnění
Vaše cena
a zahřívání oceli, železa nebo hliníku, chlazení kapalinou (1,5 l) pro stálý ohřev
po delší dobu, vhodný pro povolení uzavřených šroubů, demontáž žhavících
44 900,svíček, ramínek stěračů, uvolnění hřídelových pohonů, výfukového potrubí apod.,
vhodné rovněž pro demontáž lepených dílů karoserií z oceli nebo hliníku, vysoký
akční cena
výkon (3,7 kW, 3700 W) ohřeje materiály do hl. 6 mm za 1 sec. na 800 st. C,
do 30/4/2018
dodávka s indukčním ohřívačem 90 st, kabel 2 m, 230 V, hmotnost 15 kg
31 900,-
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GYS (výrobce Francie)
Indukční ohřev pro mechanickou dílnu
Kč bez DPH

Si

7.

058583

62 500,Vaše cena
54 900,akční cena
do 30/4/2018

38 900,-
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GYS POWERDUCTION 39LG, mobilní vysoce výkonný indukční ohřev pro
uvolnění a zahřívání oceli, železa nebo hliníku, chlazení kapalinou (7 l) pro stálý
ohřev po delší dobu, vhodný pro povolení uzavřených šroubů, demontáž
žhavících svíček, ramínek stěračů, uvolnění hřídelových pohonů, výfukového
potrubí apod., vhodné rovněž pro demontáž lepených dílů karoserií z oceli nebo
hliníku i pro rovnání ohnutých rámů karoserie, vysoký výkon (5,2 kW, 3700 W)
ohřeje materiály do hloubky 6 mm za 1 sec. na 800 st. C, dodávka s indukčním
ohřívačem 20 st, kabel 3 m, 230 V, hmotnost 50 kg
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