
Högpresterande och kraftfull                

 PRODUKTFÖRDELAR

• Värmer genom gummi och plast

• Skadar inte närliggande värmekänsliga delar

• Kontroll med det unika reglerings-         
   och styrsystemet

• Ingen öppen låga

• Enkel och tydlig kontrollpanel

• Total kontroll, värmer endast där operatören    
   villr

• Effektiv  kylning sker med fläkt och kon-                           
   densorpaket i ett slutet vattenkylningssystem.
länger maskinens livslängd
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Fördelen med induktionstekniken är att 
man inte använder någon öppen låga. 
Den högeffektiva induktionsvärmaren 
används på samma sätt som en gaslåga, 
utan att närliggande delar förstörs. 

Överhettning undviks genom ett 5-stegs 
nivåval och ett unikt reglerings- och styr-
system.

SV

CH100 Induktionsvärmare

CH100 är en robust (10kw), och ergonomiskt des-
ignad induktionsvärmare som är lätt och smidig 
att förflytta i din verkstad tack vare sitt kompakta 
utförande.

Kontrollpanelen har tydliga knappar och indikerin-
gar för enkel inställning av effekten i fem steg och 
är enkel att använda med handskar. Induktorhål-
lare och kabelhållare finns monterade på
maskinen.

Luftintagen på CH100 är placerade högt upp. Detta 
minimerar risken för att smuts kommer in i maski-
nen vid användande. Slangpaketet är 6 meter långt 
och nätkabeln 10 meter lång vilket ger en
aktionsradie på 16 meter. Du slipper således att 
byta eluttag för att nå olika delar på fordonet.
Givetvis är värmaren utrustad med jordfelsbrytare 
vilket ger ett bra personskydd.

Trots det kompakta formatet levererar CH100 hög 
och reglerbar effekt vilket gör att maskinen kan an-
vändas i en rad olika applikationer. Några exempel
är att grövre maskindelar som bultar, muttrar och 
slitringar snabbt och smidigt kan lösgöras vilket 
besparar dig tid och möda i verkstaden. 
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Tekniska data

CH100 45330 (400V)         45331 (200V)

Nätspänning 380-400V, 3Ph+PE, 50-60 Hz, 16A 
200 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 32A

Skyddsklass IP21

Arbetsfrekvens 14 - 30  kHz

Ingående effekt – nätspänning 11 kW

Utgående effekt - 
Induktionseffekt 

10  kW

Induktionskabel 6 m långt

Kylsystem Vatten (avkalkat)

Vikt 105  kg (med full tank)

Vattentank 35 liter

Kontinuerlig drifttid 40 minuter (vid 200C omgivnings-
temperatur och max. effekt)

Storlek 757 x 557 x 1166 mm

Värmning är en viktig del av ramriktning

Ingen överhetning av närliggande känsliga delar

Enkel och tydlig kontrollpanel med styrenhet för fem effektnivåer

Kraftfullt värmeverktyg

Kontrollerad värme utan låga

Värmning av tjocka plåtar

www.car-o-liner.Se 

Innovative Integrity
Willingness 
to change

Winning
spirit

www.car-o-liner.com 

CAR-O-LINER är 
marknadsledande genom att 
kontinuerligt leverera 
högkvalitativa produkter och 
exceptionell kundservice. car-o-liner.com


