998

UL Onaylı (UL Muhafazası Resimde
Yok)

UL® onaylı 998 modeliyle, kullanıcılar nakliye ve
depolama amacıyla palet çevresine ve belli biçimi
olmayan eşyalara sarılan naylonu ısıyla çektirme
işlemi yapabilirler. 998 modeliyle modüler uzatma
sistemi
(61, 122 veya 183 cm’lik) beraber
kullanıldığında kışa hazırlık ve muhafaza amacıyla
liman ve inşaat alanlarında şirink naylonu kullanırken
en işlevsel ürün ortaya çıkacaktır.

998 MODELi ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
Güçlü:

Patentli Shrinkfast 998 modelinin avantajları

200,000+ BTU güç üreten bu model büyük çaplı malzemeleri hızlı ve etkili bir şekilde şirink naylonla sarabilir. Standart
102 cm x 122 cm x 152 cm ölçülerinde bir paleti 2 dakikadan daha az sürede çektirerek sarabilir!

Hafif:
Şık tasarımı ve sadece 1 kg ağırlığıyla 998 modeli kullanıcının rahatı
düşünülerek mükemmel dengeli olarak tasarlanmıştır. Aletin ergonomik
tasarımı ve fan şeklindeki başlığıyla düzgün bir şirink sargısı işlemi için
hizalı ve düzenli ısı modeli ortaya koymakta ve şirink naylonuna çok az
zarar vermektedir.

Güvenli:
998 modeli UL® ve CE sertifikalarına sahiptir ve en zor sanayi uygulamaları için gerekli olan dayanıklılığı ortaya koyarken
çok sayıda emniyet özelliklerini de barındırmaktadır:
• Emniyet tetiği, serbest bırakılınca kendiliğinden propan akışını keser ve alevi söndürür.
• Shrinkfast patentli yanma döngüsü, alevin başlık dışında yanmasını sağlayarak kullanım sırasında dokunmaya müsait
olacak şekilde aleti serin tutar.
• UL® onaylı regülatör grubunda, hortumda kesik oluşması veya ciddi bir kaçak olması halinde propan gazını kesecek
“Aşırı Akış Aleti” bulunmaktadır.
• UL® onaylı 7,62 metre hortum grubu 136 kg’ye kadar basınca dayanarak ısı tabancası sanayisinde en dayanıklı hortum
olarak yerini almaktadır.

Esnek:
Entegre Uzatma Sistemi ve yeni X-Tender sayesinde büyük ebatlı aletler üzerinde veya ulaşılması güç alanlarda şirink
sargı yapılması mümkün hale gelmiştir. Hızlı söküm sistemi aletin kurulumunu ve 61, 122 veya 183 cm’lik uzatmanın
takılmasını başka bir alete gerek kalmayacak şekilde kolaylaştırmaktadır!

Dayanıklı:
ABD’de üretilen tüm Shrinkfast ürünlerinde parçalar ve işçilik için 1 yıl üretici garantisi bulunmaktadır. Ayrıca şirket New
Hampshire Newport’ta tam donanımlı bir tamir tesisine sahiptir ve Shrinkfast ürünlerine dair müşteri sorularını cevaplamak
üzere yerinde teknik eğitim programı hizmeti sunmaktadır.

Teknik eğitim programına dair daha fazla bilgi için doğrudan Shrinkfast arayın.
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“ISI ŞİRİNK TABANCALARI ÜRETİMİNDE YENİLİKÇİ FİRMA”

Shrinkfast, 40 yılı aşkın süredir ısı şirink tabancaları üreticisi ve bu alanda teknik
yenilik sağlayan bir firmadır. Patentli teknolojimizi, nerdeyse her türlü malzemeye,
pahalı streç film aletlerinin maliyetinin çok altında ısılı şirink işlemi yapabilme imkanı
ve esnekliği sunmaktadır. Yeni 61 cm’lik düz X-Tender’ı 61, 122 veya 183 cm’lik
uzatmaya taktığınızda en zor şirink sargı işlerinizi hızlı ve emniyetli bir şekilde
yerine getirme imkanına kavuşursunuz. Basma butonlu hızlı çıkarma sistemi
sayesinde herhangi bir alete gerek duymadan kolayca kurulum yapılabilir.
Aşağıda, dünyanın bu öncü ısı tabancasından faydalanan Shrinkfast müşterilerinin çok sayıdaki farklı
uygulamalarından birkaç örnek gösterilmiştir:

Palet Ambalajlama

Dr. Shrink, Inc’in İzniyle

Limanlar

Pro-tect Plastics & Supply, Inc’in İzniyle

Hava Aracı Muhafaza

Shrinkwrap International, Inc.’in İzniyle

Ağır Ekipmanlar

Buffalo Shrink Wrap, Inc’in İzniyle

Shrinkfast® Entegre Uzatma Sistemi
Yeni X-Tender’ı (yalnızca düğmeli hızlı
çıkarma sistemi kullanarak) 61, 122 veya 183
cm’lik uzatmaya taktığınızda, her türlü şirink
sargı işinizi 998 model aletle en uygun
şekilde hızı ve çabukça
gerçekleştirebilirsiniz.
Soldaki yeni X-Tender, üstteki tüm
uzatmalara takılır. Bunun için
başka alete gerek yoktur!

Mevcut uzatma aksesuarları :
• Tek elle kullanım için Kol Desteği Mandalı
• Muhafaza & taşıma amaçlı çanta
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