
 
 
 
 

FIND YOUR FIRE®
BUILD. MAKE. CREATE. EXPLORE.
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Kompatibilní s kartušemi Bernzomatic®
PRO-Max™  a Bernzomatic® Propane.

VESTAVĚNÉ
ZAPALOVÁNÍ

ARETACE
PLAMENE

VŠECHNY
POLOHY

NASTAVITELNÝ
PLAMEN

POUŽITÍ
• Tvrdé pájení
• Měkké pájení
• Pájení velkých průměrů
• Uvolňování šroubů a matic, ohřívání,
   zapalování, opalování dřeva apod.

TS8000
HOŘÁK

• Hořák TS8000
• Jedna kartuše Bernzomatic® PRO-Max™

• Hořák TS8000
• Dvě kartuše Bernzomatic® PRO-Max™

• Kufr z odolného plastu s profilovanými přihrádkami

• vysoce výkonný hořák z kovové slitiny
• Kompatibilní s kartušemi Bernzomatic®

PRO-Max™  a Bernzomatic® Propane

NASTAVITELNÝ
VÍŘIVÝ PLAMEN

TS8000ZKC
HOŘÁK S KARTUŠÍ

TS8000CF
PŘENOSNÝ KUFR

TS8000
VYSOCE VÝKONNÝ HOŘÁK
Bernzomatic® TS8000 je hořák s vestavěným
zapalováním pomocí spouště, nastavitelným vířivým
plamenem a možností aretace plamene pro trvalé
hoření. Je tlakově regulován pro konzistentní výkon
v jakékoliv poloze. Je ideální na pájení velkých
průměrů, tvrdé i měkké pájení, uvolňování šroubů
a matic, opalování dřeva, zapalování grilů apod.
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Kompatibilní s kartuší Bernzomatic® Propane.

NASTAVITELNÝ
PLAMENZAPALOVÁNÍ

NASTAVITELNÝ
TUŽKOVÝ PLAMEN

RUČNÍ VZPŘÍMENÁ
POLOHA

VŠECHNY
POLOHY

VESTAVĚNÉ
ZAPALOVÁNÍ

ARETACE
PLAMENE

POUŽITÍ
• Detailní práce
• Domácí použití
• Opravy šperků
• Opalování dřeva

TS4000T
VYSOCE VÝKONNÝ HOŘÁK

 

VŠECHNY
POLOHYVESTAVĚNÉ

ZAPALOVÁNÍ
ARETACE

PLAMENE
VÍŘIVÝ

PLAMEN

POUŽITÍ
• Tvrdé pájení
• Pájení malých až velkých průměrů
• Ohřívání, zapalování,

opalování dřeva apod.

ZAPALOVACÍ
SPOUŠŤ

NASTAVITELNÝ
PLAMEN POLOHY

VŠECHNY

 

BZ4500HS
HOŘÁK S ŠIROKÝM PLAMENEM

 

Bernzomatic® TS4000T je hořák s vestavěným
zapalováním, vířivým plamenem a s aretací spouště pro
trvalé hoření. Je tlakově regulován pro konzistentní výkon
v jakékoliv poloze. Kompatibilní s kartušemi
Bernzomatic® PRO-Max™  a Bernzomatic® Propane.

POUŽITÍ
• Vhodný na domácí použití
• Pájení malých a středních průměrů
• Rozmrazování zámků a trubek

TS3500T
ZÁKLADNÍ HOŘÁK
Bernzomatic® TS3500T je hořák s nastavitelným
“třílobulárním“ plamenem. Zapaluje se stiskem spouště, 
má ergonomickou komfortní rukojeť a je tlakově regulován 
pro konzistentní výkon v jakékoliv poloze. 
Kompatibilní pouze s kartušemi Bernzomatic® Propane.

Bernzomatic® BZ4500HS je hořák se širokým, štětcovitým
plamenem, vestavěným zapalováním a s aretací spouště pro trvalé
hoření. Je tlakově regulován pro konzistentní výkon v jakékoliv
poloze. Je vhodný pro tepelné smršťování, smršťování vinylových
folií, opalování dřeva nebo kovů a zapalování grilů apod.

Hořák je kompatibilní s kartušemi Bernzomatic® PRO-Max™  
a Bernzomatic® Propane.

PLYNOVÉ KARTUŠE

TX9
Plyn Propane Bernzomatic® 
400 g (14,1 oz. - 1 l), láhev CGA 600
s vnějším závitem 1"- UNEF 20 RH.

Má bezpečnostní ventil - kartuše je nevratná
a nenaplnitelná. Teplota plamene 
je 1 982,2 °C. Používá se pro hořáky 
spalující Propane a PRO-Max™  – propylen.

Ideální pro měkké pájení. Odolná ocelová
kartuše je lehce uchopitelná a umožňuje
snadnou manipulaci.

"TŘÍLOBULÁRNÍ"
PLAMEN

JT680
Hořák JUMBO
Bernzomatic® hořák Jumbo má ruční zapalování 
a nastavitelný, široký tužkový plamen. Je vhodný pro
kutily na pájení malých až středních průměrů a na
rozmrazování zamrzlých zámků či trubek.

MG9
Plyn propylen PRO-MAX™  Bernzomatic® 
400g (14,1 oz. - 1 l), láhev CGA 600 s vnějším
závitem 1"- UNEF 20 RH.

Má bezpečnostní ventil - kartuše je nevratná
a nenaplnitelná.
Umožňuje efektivnější práci při vyšších
teplotách hoření. Teplota plamene je
2 054,4 °C – tepelný výkon 2x větší než propan.

PRO-Max™  je vhodný pro různé práce 
na stavbách, měkké i tvrdé pájení a tepelné
zpracování. Odolná ocelová kartuše je lehce
uchopitelná a umožňuje snadnou manipulaci.

POUŽITÍ
• Pájení malých průměrů
• Pro domácí použití
• Rozmrazování, tavení,

zapalování apod.

ŠTĚTCOVÝ
PLAMEN

TX916
Propanová láhev Bernzomatic® poskytuje 463 g 
čistého plynu, vnější závit 1"- UNEF 20 RH. 
(16 oz. - 1,2 l)

Kartuše je vhodná pro všechny standardní
přenosné propanové spotřebiče, stolní grily 
a propanové hořáky s připojením CGA 600.

Odolná ocelová kartuše má ventil, který 
poskytuje bezpečné a snadné použití.

Kartuše je nevratná a nenaplnitelná.
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NASTAVITELNÝ
PLAMEN

VŠECHNY
POLOHY

VESTAVĚNÉ
ZAPALOVÁNÍ

ARETACE
PLAMENE

 

Stojan má také odkládací místo pro bezpečné uložení hořáku po vypnutí plamene.

Kompatibilní s kartušemi Bernzomatic® PRO-Max™  a Bernzomatic® Propane.

POUŽITÍ
• Detailní práce
• Domácí použití
• Opravyšperků
• Opalování dřeva

NASTAVITELNÝ 
PŘESNÝ PLAMEN

 

 

BZ8360T
HOŘÁK FIREPOINT® CREATOR
Hořák Bernzomatic® FirePoint® Creator je ideální pro detailní práci.
Díky svému designu a nastavitelnému plamenu, vkládá kontrolu do vašich rukou
a umožňuje vám posunout hranice vaší kreativity.

Díky všestranné rukojeti je vhodný pro použití jednou rukou.
Má automatické vestavěné zapalování a také aretaci plamene pro trvalé hoření.
Je vybaven flexibilní plynovou hadicí a lehkým stojanem na stabilizaci vaší
plynové kartuše pro pohodlnou manipulaci při práci.

O SPOLEČNOSTI BERNZOMATIC®

Společnost Bernzomatic® je předním výrobcem pájecích hořáků
a plynových kartuší více než sto let. Od  založení roku 1876 pilně
postupují vpřed s progresivním myšlením a kvalitní prací.

Nabízíme řadu ručních hořáků, plynových kartuší, butanových
zapalovačů a příslušenství.

Ať už konstruujete, opravujete, tvoříte, vyrábíte nebo objevujete,
můžete nám věřit, že poskytujeme bezpečné, odolné a vysoce
výkonné produkty, které Vám pomůžou  proměnit Vaši představu
v mistrovské dílo.
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