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Priserne er ekskl. forsendelse. Priserne står anført i danske kroner (DKK), 
og der tages forbehold for prisændringer og trykfejl. Så længe lager haves.2

78.070974 Plastsvejsestation

Denne svejsestation er designet til at svejse køretøjets plastdele. 
Det brede, justerbare temperaturinterval (160-480 ° C) opvarmer plasten til smeltepunktet, hvilket 
gør plasten blød og let reparerbar. 
Luftstrømmen kan justeres for at sikre en ensartet smeltning af plasten. 

Justerbar 
temperatur °C

Vægt 
(kg)

Frekvens
(Hz)

Luftstrøm
(l/min)

Spænding
(V)

Effekt
(W)

Mål 
(mm)

Luftpumpe

Reparation af:
- Kofangere
- Gitter
- Forlygter
- Karosseripanel

Praktisk og transporterbar
- Kabinet af stål
- St ille
- Let
- Varmluftslangens længde: 1m

Inklusiv: 

Kompressionsrulle
(78.058231)

2 dyser (Ø 5 mm + Ø 8 mm)

Mini fræsemaskine 
(78.063228)

Skraber 
(78.068032)

Kuglehoved Ø5 (78.063235)

Svejsestænger af plast

3.198,- ekskl. moms

3.997,50 inkl. moms



Priserne er ekskl. forsendelse. Priserne står anført i danske kroner (DKK), 
og der tages forbehold for prisændringer og trykfejl. Så længe lager haves.2 3

83.10475SET Plastic Fusion Eco Unit78.070974 Plastsvejsestation

83.10210
Flade strips til plastsvejsning, PP
Godkendt af Toyota 

83.10214
Strips til plastsvejsning, ABS

Svejsestrips

Komplet station med flere dele

Plastic Fusion Eco station er det ideelle værktøj, hvis man vil have hurtig 
og højkvalitets plastreparationer. Med denne station kan der arbejdes 
organiseret og hurtigt hver gang. Sættet indeholder:
1 x Plastic Fusion Eco Unit
1 x Trolley
1 x special tang 
1 pakke svejsestrimler

Godkendt af Toyota

6.495,- ekskl. moms

8.118,75 inkl. moms

339,- ekskl. moms

423,75 inkl. moms

339,- ekskl. moms

423,75 inkl. moms



Priserne er ekskl. forsendelse. Priserne står anført i danske kroner (DKK), 
og der tages forbehold for prisændringer og trykfejl. Så længe lager haves.4

“Hot Stapler” bruges til reparation af alle typer plastik ved hjælp af 

opvarmede metalklammer. Nu kan du hurtigt repararere kofangere, 

spoilere, instrumentbræt og forlygter.

En klamme placeres i holderen. Den bliver varmet op af strømmen som 

går gennem den. 

Den opvarmede klamme smelter sig nemt ned i plastikken som skal 

reparareres. Derved får plastikken igen sin oprindelige styrke i det 

”svejste” område.

Klammer i forskellige diametre og udformninger betyder, at man kan 

repararere alle typer skader: i flade områder, i hjørner, i tykt plastik m.fl.

• Hurtig og effektiv reparation

• Reparation i stedet for udskiftning

• Hurtig reparation af skader i kofangere

• Styrker reparationen af plastik øjer

• En transformer med en klammeholder. 3 niveauer til opvarmning 

af klammer. ON/OFF kontakt integreret i klammeholderen til at 

starte opvarmningen af hæfteklammen. Tilsluttes 230 V.

• Længde på hovedkablet: 1,60 m

• Længde på kablet til klammeholderen: 1,5 m.

• Leveres med 100 klammer; 20 klammer af hver type.

Brugsvejledning

Fordele

Sættet indeholder

78.052925    Hæftemaskine til reparation af plastdele

Kasse med 250 klammer

V-klammer
Ø0,7 mm

U-klammer 
Ø0,7 mm

N-klammer 
Ø0,7 mm

W-klammer 
Ø0,7 mm

M-klammer 
Ø0,7 mm

78.052413

Kassen indeholder:
78.047990 78.047983 78.047976 78.047969 78.047952

Tilbehør

1.591,- ekskl. moms

1.988,75 inkl. moms

448,- ekskl. moms

560,- inkl. moms


