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Označení  Obj.č.

ALLGAS 2000 PS 0,5 / 2 Sada 21,4  35655
Přenosný stojan bez příslušenství 10,3  35629

Další příslušenství najdete na  160

ALLGAS 2000 svařovací trysky
Na tvrdé pájení železa, oceli, plechu, trubek a neželezných kovů

Ohebné svařovací trysky

Velikost Svářecí oblast mm g  Obj.č.

Svařovací tryska vel. 1 0,2 - 1,0 10 35305
Svařovací tryska vel. 2 1,0 - 2,0 10 35306
Svařovací tryska vel. 3 2,0 - 3,0 10 35307
Svařovací tryska vel. 4 3,0 - 4,0 10 35308
Svařovací tryska vel. 5 4,0 - 5,0 10 35309
Hořák s rozptylem pro ohřev   20 35311
Držák trysek, použitelný i jako klíč  20 353122

Velikost Svářecí oblast mm g  Obj.č.

Svařovací tryska ohebná vel. 1 2,0 - 3,0 40 35313
Svařovací tryska ohebná vel. 2 4,0 - 5,0 40 35314
Připojovací/ převlečná matice,  SW 14                10  35315

Svářecí trysky, závit trysky M8 x 1

Obj.č. 35311

Barevné znázornění lahví je pouze ilustrativní!

Profil produktu

PŘEDNOSTI  

 Přenášení v bezpečném transportním kufříku 
 Přenositelný, lehký montážní přístroj na tvrdé pájení 
 Ideální pro mobilní použití na stavbách a v servisech 
 Malou propanovou láhev můžete doplnit sami

TECHNICKÁ DATA  

Svařovací plyn: Propan s kyslíkem
Teplota plamene: 2850 °C
Pracovní teplota: 1150 ºC

kg

Max

Lehký a bezpečný transport

ALLGAS 2000 PS 0,5 / 2 Compact
Montážní přístroj na tvrdé pájení v bezpečné  
transportní konstrukci

Na tvrdé pájení železa, oceli, plechu, trubek a neželezné kovy

Bezpečný transport dle DIN EN 962, 
BGV D34, GGVSE a TRG 280!

Spojování
Svařování autogenem

24-dílná sada (obj.č. 35655) obsahuje: rukojeť Allgas 2000 (obj.č. 35303), 2,5 m  
hadice na propan (obj.č. 32201), 2,5 m kyslíková hadice (obj.č. 35210), nastavitelný regulá-
tor propanu 0 - 6 baru (obj.č. 242206000), regulátor tlaku kyslíku 10 baru (obj.č. 35634),  
trysková směšovací trubka s převlečnou maticí (obj.č. 35304), svářecí trysky 0,2-1 mm (obj.č. 
35305) / 1 - 2 mm (obj.č. 35306) / 2 - 3 mm (obj.č. 35307) / 3 - 4 mm (obj.č. 35308) / 4-5 mm  
(Obj.č. 35309), ohebná násada na sváření trubek vel. 1 (obj.č. 35313) / vel. 2 (obj.č. 35314),  
pájecí hořák s rozptylem pro ohřev (obj.č. 35311), držák na svařovací trysky/ klíč (obj.č. 
35312), 4-násobný vidlicový klíč (obj.č. 35738), bezpečnostní zapalovač (obj.č. 32077), 
náhradní kamínky (obj.č. 32088), nylonové ochranné brýle (obj.č. 540620), malá propa-
nová láhev 0,5 kg (prázdná) (obj.č. 33079), kyslíková ocelová láhev 2,0 l (plná) (obj.č. 
35635), kyslíkové pojistné zařízení (obj.č. 1000000633), plynové pojistné zařízení (obj.č. 
1000000631), přenosný stojan (obj.č. 35629)

Obj.č. 35312

NIPO
nipo cz sk uzke



156

4

Spojování
Svařování autogenem

Barevné znázornení lahví je pouze ilustrativní!

ALLGAS 2000 PS 0,5 / 2 Basic
Přenosné montážní zařízení na tvrdé pájení

Na tvrdé pájení železa, oceli, plechu, trubek a neželezných kovů PŘEDNOSTI  

 Kompaktní a praktické zařízení pro mobilní použití  
 na stavbách a v servisech

 Velmi snadná montáž, ihned provozuschopné

 

18-dílná sada (obj.č. 35651) obsahuje: rukojeť ALLGAS 2000 (obj.č. 35303),  
2,5 m propanové hadice (obj.č. 32201), 2,5 m kyslíková hadice (obj.č. 35210), pro-
panový regulátor nastavitelný od 0 - 6 baru (obj.č. 242206000), kyslíkový regulá-
tor tlaku 10 baru (obj.č. 35634), trysková směšovací trubka s převlečnou maticí 
(obj.č. 35304), svářecí trysky 0,2 - 1 mm (obj.č. 35305) / 1 - 2 mm (obj.č. 35306) / 2 - 3 mm 
(obj.č. 35307) / 3 - 4 mm (obj.č. 35308) / 4 – 5 mm (obj.č. 35309), držák svářecích 
trysek / klíč (obj.č. 35312), 4-násobný vidlicový klíč (obj.č. 35738), bezpečnostní 
zapalovač (obj.č. 32077), náhradní kamínky (obj.č. 32088), kyslíková ocelová láhev 
2,0 l (plná) (obj.č. 35635), malá propanová láhev 0,5 kg (prázdná) (obj.č. 33079), stojan 
pro Allgas (obj.č. 35628)

Označení kg  Obj.č.

ALLGAS 2000 PS 0,5 / 2 Sada 14,4 35651
Další příslušenství najdete na   160

ROXY 400 L 
Standardní autogenní svařovací přístroj pro teploty 
plamene  
do 3.100 °C

Na tvrdé pájení železa, oceli, plech, trubek a neželezných kovů

Barevné znázornění lahví je pouze ilustrativní!

Označení kg  Obj.č.

ROXY 400 L sada 10,80 035780X
ROXY svařovací rukojeť Profi 0,01 35580
Souprava hadic (3 m bez rukojeti) 0,95 35785
ROXY adaptér na mikrotrysky 0,01 35585
ROXY mikro trysky na 1-1,2 mm plechy 0,04 263005700
ROXY mikro trysky na 0,7-0,9 mm plechy 0,06 263005800
ROXY mikro hořák 0,4 mm 0,01 35695
ROXY mikro hořák 0,5 mm 0,02 35696
ROXY mikro hořák 0,6 mm 0,02 35697
ROXY mikro hořák 0,3 mm 0,01 35712
ROXY mikro hořák 0,7 mm 0,01 35713

Max

Max

Snadné umístění v každém  
servisním vozidle

Úsporné na místo,  
pro každé servisní vozidlo

20-dílná sada (obj.č. 035780X) obsahuje: rukojeť s jemným regulačním ventilem  
(Obj.č. 35580), Maxigas 400 (obj.č. 035570-A), kyslíková láhev 2,0 l (obj.č. 35635), 
ventil pro jemnou regulaci (obj.č. 263003700), regulátor tlaku kyslííku dle DIN 0-315 / 
200 baru 0-16 / 10 baru (obj.č. 35634), souprava hadic (3 mbez rukojeti) (obj.č. 35785), 
pojistka proti zpětnému zášlehu plynu (obj.č. 35678), pojistka proti zpětnému rázu 
plynu (obj.č. 35691), trysková směšovací trubka s s převlečnou maticí (obj.č. 35587), 
vysoce výkonné trysky 1,5 mm (obj.č. 263005600) / 2,0 mm (obj.č. 263005400), mikro-
hořák 0,3 mm (obj.č. 35712) / 0,5 mm (obj.č. 35696) / 0,7 mm (obj.č. 35713), adatér pro 
mikro trysky (obj.č. 35585), ochranné svářecí brýle A5 (obj.č. 35621), bezpečnostní 
zapalovač (obj.č. 32077), 4-násobný vidlicový klíč pozinkovaný (obj.č. 35738), pře-
nosný stojan (obj.č. 35727)
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