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iDuctor er CE-certificeret og indeholder patenteret teknologi.

NY!
Metal er fantastisk og har mange anvendelsesmuligheder, men det 
kan også være direkte genstridigt. Det er noget mekanikere og 
vedligeholdelsesmedarbejdere kender alt for godt. Over tid har vi 
alle set, hvordan metalforbindelser kan blive næsten permanent 
forenede. Når det kommer til adskille dele, kan anvendelsen af lidt 
styrke til tider gør tricket. Hvis det ikke hjælper, tyr vi til ilt og gas, 
men så bliver jobbet en tidskrævende opgave, med alle de dermed 
forbundne ulemper og risici ved brand. Det er derfor, vi ønsker at 
bringe en ny, tidsbesparende, sikker løsning til din opmærksomhed.

iDuctor fra iDtools! Dette ekstremt praktiske værktøj bruger induktion til præcist at opvarme en 
møtrik, styrespindel, lejer eller enhver anden genstand af magnetiserbart metal. Faktisk meget præcist!
Opvarmning ved induktion, i modsætning til opvarmning med en gasbrænder, opvarmer 
hovedsageligt den yderste del af samlingen. På mindre end et minut kan du varme stål fra 300 til 600  
grader Celsius, og siden varme får det til at udvide, kan du fjerne det i en fart. Kort sagt, iDuctor 
fungerer som din makker på arbejdspladsen. Det er det ultimative værktøj til vanskelige opgaver.
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Elektronisk induktionsopvarmning 

  Mikroprocessorstyret  
Tid og effekt let justerbare  

Udstyret med LED-belysning  

Leveres med 9 spoler i metriske størrelser  

I en praktisk opbevaringskasse, inclusiv  
sikkerheds-netledning med IEC lås 

Hollandsk design, Hollandsk produceret  
Fremstillet af højkvalitetsmaterialer  

  Patenteret

iDuctors unikke features

iDuctor anvendelig til 
en række størrelser

Den varme, der genereres ved induktion teknologi 
kan anvendes til dele af alle forskellige størrelser: 
fastsiddende møtrikker, bolte, styrespindler, nipler, 
lejer og så videre.

iDuctor er også anvendelig til andre specifikke 
formål i tillæg til opvarmning genstridige dele, 
såsom varmning og fjernelse af belægninger på 
stål. Særlige værktøjer er tilgængelige for denne 
specifikke anvendelse.

iDuctor anvendelsesområder

For at etablere det rette samspil mellem iDuctor 
og det objekt, der skal opvarmes, er værktøjet 
ledsaget af et sæt på ni spoler i metriske 
størrelser M8, M10, M12, M16, M20, M24 og 
M30. Det leveres også med en fleksibel spole 
der måler 110 cm. Spolerne er lette at skifte 
med hånd.

iDuctor er ved at blive et standardværktøj i et 
stigende antal arbejdspladser. Den brandsikre 
og brugervenlige iDuctor bruges i bilindustriens 
garager og værksteder samt industrielle-, 
rumfart-, marine- og petrokemiske miljøer, for 
blot at nævne nogle få.



Mere information & bestillinger

Hjemmeside: www.kjsupply.dk
Email: mrd@kjsupply.dk 
T: +45 60 65 61 71 

Danmark
3650 Ølstykke 
Tinghøjvej 5
KJ Supply
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Kort sagt, fordelene 
ved iDuctor

Opvarmer hurtigt med høj præcision
Brandsikkerhed 

Tidsbesparelser

      
 Bekvemmelig  

Enkel, kan betjenes med én hånd  

  Regulerbar effekt 

 Fremstillet af slagfast materiale

iDtools regionale forhandlere iDuctor, de let udskiftelige spoler og 
sikkerheds-netkabel med patenteret IEC Lock 
tilslutning leveres i en beskyttende plastæske.

Tid og effekt er let 
indstillelige.

Genererer ingen åben ild, derved 
brandsikker

iDtools, produktudvikleren bag iDuctor, sælger 
induktion værktøj og andet tilbehør udelukkende 
gennem kvalificerede regionale forhandlere. 
Forhandleren i din region er din dedikerede 
kontaktperson! Din forhandler er den bedste 
person til at yde personlig hjælp, råd og støtte. 
Din forhandler vil besvare eventuelle spørgsmål og
hjælpe dig med at løse problemer. Ganske enkelt, 
vil din forhandler give det serviceniveau, du ville 
forvente at ledsage et kvalitetsprodukt som 
iDuctor. Dine ordrer vil blive håndteret af din 
forhandler.

 Spolerudskiftelige  uden  brug  af  værktøj
Holdbarhed 


