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 Brushline 
  Informații privind produsul 

 

str. Libertății nr. 98, Tîrgu Mureș 

0265-2650.652  •  0757-100.252  •  comercial@plasmaserv.ro 

 

www.plasmaserv.ro 



 

BYMAT 11 30 RS de putere medie 
Curățare ultra rapidă a sudurilor datorită tehnologiei cu frecvență înaltă.  

Avantaje 11 30 RS: 

- Aparat cu 4 funcții 

- Curățare cu o perie de înaltă performanță 

- Șlefuire cu o perie de înaltă performanță 

- Ștanțare prin închidere la culoare  

- Ștanțare prin deschidere culoare (similară gravării) 

- Afișaj mare în culori cu limbi multiple 

- Meniul afișează tensiunea și electrolitul corect 

- Garnituri tip baionetă cu schimbare rapidă pentru scule 

 Toate instrumentele de curățare sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru a preveni coroziunea 

- Curăță eficient sudurile WIG/TIG și MIG/MAG în câteva secunde pentru un finisaj de înaltă calitate 

- Electroliți ecologici pentru utilizare în siguranță în industria alimentară 

Nr. articol: 11 30 RS 

Accesoriu, nr. articol: 1140 ES 
 
1x 1124 KK carcasă din plastic 

1x 2500 WB recipient cu gură largă, 500 ml 

1x 5024 KR cablu roșu de 3 m, inclusiv baionetă tată și bornă de împământare 

1x 5024 KS cablu negru de 3 m, inclusiv cuplaj cu închidere tip baionetă și conector 

1x 6026 ST perie de înaltă performanță 

1x 2040 DC Electrolit „C+” pentru șlefuire, 1 litru 

 

Date tehnice I 1130 RS 

Tensiune principală 230 V 50-60 HZ 

Tensiune secundară 10/12 Vca, 12 Vcc 

Sursă de alimentare 800 VA 

Dimensiuni (LxlxÎ) 345* x 180 x 285 mm 

Greutate 11,9 kg 

*fără cablu  



 

BYMAT 11 20 RS - Modelul economic 
Curățare ultra rapidă a sudurilor datorită tehnologiei cu frecvență înaltă. 

Avantajele 1120 RS pe scurt: 

- Curățare cu o perie de înaltă performanță 

- Ușor de folosit 

- Garnituri tip baionetă cu schimbare rapidă pentru sculele de curățare 

- Toate instrumentele de curățare sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru a preveni coroziunea 

- Curăță eficient sudurile WIG/TIG în câteva secunde pentru un finisaj de înaltă calitate 

- Electroliți ecologici pentru utilizare în siguranță în industria alimentară 

Nr. articol: 1120 RS 

Accesoriu, nr. articol: 1120 ES 
 

1x 1124 KK carcasă din plastic 

1x 2500 WB recipient cu gură largă. 500 ml 

1x 5024 KR cablu roșu de 3 m, inclusiv baionetă tată și bornă de împământare 

1x 5024 KS cablu negru de 3 m, inclusiv cuplaj cu închidere tip baionetă și conector 

1x 6026 ST perie de înaltă performanță 

1x 2040 DC Electrolit „C+” pentru șlefuire, 1 litru 

 

Date tehnice 11120 RS 

Tensiune principală 230 V 50-60 HZ 

Tensiune secundară 10 Vca 

Sursă de alimentare 800 VA 

Dimensiuni (LxlxÎ) 298* x 145 x 225 mm 

Greutate 7,9 kg 

*fără cablu  



 

 

BYMAT 1 1 4 0  RS de mare putere 
Curățare ultra rapidă a sudurilor datorită tehnologiei cu frecvență înaltă.  

Avantajele 1140 RS pe scurt: 

- aparat cu 4 funcții 

- Curățare cu o perie de înaltă performanță 

- Șlefuire cu o perie de înaltă performanță 

- Ștanțare prin închidere la culoare 

- Ștanțare prin deschidere la culoare (similară gravării) 

- Afișaj mare în culori cu limbi multiple 

- Meniul afișează tensiunea și electrolitul corect 

- Garnituri tip baionetă cu schimbare rapidă pentru scule 

- Toate instrumentele de curățare sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru a preveni coroziunea 

- Curăță eficient sudurile WIG/TIG și MIG/MAG în câteva secunde pentru un finisaj de înaltă calitate 

- Electroliți ecologici pentru utilizare în siguranță în industria alimentară 

Nr. articol: 1 1 4 0  R S  

Accesoriu, nr. articol: 1140 ES 
 

1x 1124 KK carcasă din plastic 

1x 2500 WB recipient cu gură largă. 500 ml 

1x 5024 KR cablu roșu de 3 m, inclusiv baionetă și bornă de împământare 

1x 5024 KS cablu negru de 3 m, inclusiv cuplaj cu închidere tip baionetă și conector 

1x 6026 ST perie de înaltă performanță 

1x 2040 DC Electrolit „C+” pentru șlefuire, 1 litru 

 

Date tehnice 11140 RS 

Tensiune principală 230 V 50-60 HZ 

Tensiune secundară 10/12 Vca, 15 Vcc 

Sursă de alimentare 1200 VA 

Dimensiuni (LxlxÎ) 420* x 215 x 350 mm 

Greutate 21,8 kg 

*fără cablu  


