P R O F E S J ONELL INDUKSJO NSVA R MER
F O R P R O FESJ ONELLE V ERKSTEDER
SMART OPPVARMING
MED PRESISJON
H4PRO tilbyr forhåndsinnstilte
konfigurasjoner, skreddersydd for deg uten
å gi slipp på manuell kontrollering.

Designet for profesjon, H4PRO kommer
ferding med flere spesifikke programmer for
dedikerte oppgaver.
Fra enkle hjulmuttere til hjulstilling, eller
skreddersydde OEM programmer, er det
enkelt å velge hva du jobber på, og H4PRO
vil automatisk levere de riktige instillingene.

NØYAKTIG
UNNGÅ OVEROPPHETING
SIKKER

H4PRO ER DESIGNET FOR
DITT VERKSTED
H4PRO muliggjør kontrollert oppvarming, som
sikrer at de nærliggende delene blir uforandret.

• Skru løs camber bolter og endeledd på en sikker
måte i forbindelse med hjulstilling

• Løsn raskt dørtetningene på ditt karosseri verksted

• Det forhånds installerte OEM programmet sikrer
korrekt oppvarming etter fabrikkens spesifikasjoner,
som gir tillit til ditt verksted

• Enkel oppvarming av rustne bolter på ditt verksted

NO

INTELLIGENT OG INTUATIV
SOFTWARE
H4PRO intuative interface gjør det enkelt å
navigere rundt i det 5” store fargedisplay.
Manuell modus tilbyr 5 forskjellige styrker og en
timer med nedtelling som sikrer sikker prosedyre
med personlig konfigurasjon.

ØKT TILGJENGLIGET
Med den økede to hånds kontrollen jobber
teknikeren raskere med en hånd på knappen og
den andre på induksjons håndtaket.

OPPGRADERBAR
H4PRO tilbys med en High Duty Cycle kjølevogn
for lenger tids bruk, som øker opp til 60 minutter
varmetid.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Programmet tilbyr forhånds programert oppvarming,
som sikrer overoppheting av deler og skaper skade.

HJULSTILLINGS MODUS

HJULMUTTER MODUS

Inngangs effekt

3,7kW

Strøm

204V, 1-phase, 50-60Hz

Arbeids frekvens

15-30kHz

Innebygd vann kapasitet

2 liter

Slangepakke lengde

3 meter

Dimensjoner (L x B x H)

440 x 325 x 320mm

Vekt

13kg

Duty syklus max. effekt (20ºC) 9 minutter

OEM MODUS

Vannkjølt induktorode

Ja

Forinstallerte program

Ja

Timer nedtelling

Ja

Display

5 tommer, fargeskjerm

Total Shop Solutions er en familie av Snap-on® merker som bringer sammen best i klassen auto reparasjons produkter fra hele
industrien. Fra hjul balansering, hjul innstilling og diagnose, til bremsetestere, kjøretøy løftere og karosseri, merkene i Total Shop
Solutions tilbyr en unik bredde av løsninger for verkstedet fra topp til bunn.
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