
TRUSA DE SANTIER

Această trusă portabilă de instrumente de sudare include toate accesoriile 
necesare pentru sudare şi tăiere în fabrici şi pe şantiere. Conține o selecție 
completă de instrumente de calitate excelentă prezentate într-un volum mic. 
Acesorii opţionale furnizate la cerere. Se pot comanda seturi de instrumente 
personalizate.

Conţine : Including:

080000 550 310 310 24

COD. LUNGIME mm INALTIME mm LATIME mm Greutate kg

Dimensiuni

1 trusă metalică blocabilă

1 regulator de presiune de oxigen 
1 regulator de presiune acetilenă
2 x 20 m furtun Ø 10 x 17
1 tortă de sudare SO + 7 becuri
1 tortă de sudare SI+ 7 becuri
1 torţă tăiere HP1 şi 3 capuri de tăiere

1 pereche ochelari sudor
1 brichetă aprindere gaz
1 set de duze de curăţare (14 alezoare) 
1 set de cuplare rapidă ISOCOUPLE cu 
conectori FBA standard EN 730-1

Toate asamblate şi gata de utilizare.

• 1 storage box in lockable metal plate
• 1 shielded oxygen pressure regulator
• 1 shielded acetylene pressure regulator
• 2 x 20 m hose Ø 10 x 17
• 1 complete SO welding torch +

7 nozzles
• 1 complete S1 welding torch +

7 nozzles
• 1 HP1 cutting torch and 3 cutting heads
• 1 pair welding goggles
• 1 gas lighter
• 1 clearing nozzles set (14 reamers)
• 1 set of quick-release ISOCOUPLE

connectors with FBA (standard EN 730-1)
All mounted and ready to use.

080000 de la 3 la 120 mm de la 0,4 la10 mm

Cod           Taiere Sudare

Capacitate

până la 300 mm cu cap de tăiere suplimentar

COD. 080000

WARNING: FBA = Flash Back Arristor.

TRUSE

080003 500 210 210 10

Dimensiuni

080003 pana la 80 mm

până la 300 mm cu cap de tăiere suplimentar

de la 0,4 la 4 mm

TRUSA ECO 2003 2003 ECO BOX Contine :
- 1 cutie de depozitare care poate fi blocată
- 1 regulator de presiune de oxigen L2C2
- 1 regulator de presiune acetilenă L2C2
- 2 x 5 m furtuncu diametru10 x 18 EN 559
- 1 cuplă mamă cu eliberare rapidă de oxigen ISO 7289 cu dispozitiv de blocare în spate EN 730-1 
- 1 cuplă mămă cu eliberare rapidă de acetilenă ISO 7289 cu dispozitiv de prindere în spate EN 730-1 
- 1 torţă de sudură SO, cu stea şi 7 duze, de 40 până la 400 L., echipată cu 2 furtunuri Ø 6.3 X 12 EN 
559 şi cuple tată cu eliberare rapidă  ISO 7289
- 1 torţă de tăiere HP1 echipată cu un cap de tăiere OXY / AD 16/10 şi un set de cuple tată cu 
eliberare rapidă ISO 7289.

Toate asamblate şi gata de utilizare. 

Including:
• 1 storage box in lockable metal plate
• 1 pressure regulator L2C2 oxygen
• 1 pressure regulator L2C2 acetylene
• 2 X 5 mm of pipe diameter 10 X 18 EN 559
• 1 female quick-release coupling ISO 7289 oxygen with flash back arrestor EN 730-1 built-in
• 1 female quick-release coupling ISO 7289 acetylene with flash back arrestor EN 730-1 built-in
• 1 SO welding torch with its star and 7 nozzles, 40 to 400 L., equipped with 2 pipe sleeves

Ø 6.3 X 12 EN 559 and male quick-release couplings ISO 7289
• 1 HP1 cutting torch equipped with a 16 / 10 OXY / AD cutting head and a set of male quick-

release couplings ISO 7289.
All mounted and ready to use.

Capacitate

Réf. 080003

TRUSE DE TAIERE/SUDARE

COD. LUNGIME mm INALTIME mm LATIME mm Greutate kg

Cod           Taiere Sudare

ATENTIE Dispozitiv antiflacără încorporat




