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ACCESORII PENTRU LIPIRE ȘI SUDARE

Prețurile sunt exprimate în RON și nu conțin TVA.48

Cod Produs °C Buc./Cutie RON/Buc

BER.378179 >2054.4 6 355.00

Arzător cu piezo pentru lipire cu Bernzomatic Pro-MAX TS8000T

Lucrează mai rapid și mai eficient cu arzătorul Max Heat!
• Compatibil cu butelie de gaz Bernzomatic Pro-MAX de 400 GR și 

Propan
• Aprindere automată start/stop, care aprinde și stinge flacăra cu 

ușurință
• Flacără reglabilă, cu posibilitatea de a dimensionează flacăra pentru 

diferite aplicații
• Buton de funcționare/blocare, păstrând flacăra aprinsă pentru o 

utilizare continuă
• Cap rezervă înlocuibil
• Construit din aluminiu pentru durabilitate și o viață mai lungă

Cod Produs °C Buc./Cutie RON/Buc

BER.378181 >2054.4 6 399.00

Set de lipire: Arzător cu piezo +  Butelie de gaz Bernzomatic Pro-MAX TS8000ZKC

Lucrează mai rapid și mai productiv! Cumpără arzătorul împreună 
cu butelia de gaz la un preț special și o să ai totul la îndemână 
pentru noul tău proiect.

Cod Produs °C Buc./Cutie RON/Buc

BER.379725 >2054.4 6 570.00

Trusă de lipire: Pro-MAXTM Kit Box TS8000CF 1 Arzător cu piezo + 2 Butelii de gaz + Geantă

Vrei să mergi la sigur?

Cumpărând trusa de lipire Pro-Max, primești încă o butelie de 
rezervă. De acum încolo nu trebuie să te îngrijorezi că rămâi
fără combustibil. În plus, primești și o geantă Bernzomatic, în care 
poți transporta uneltele tale în siguranță, oriunde vrei.
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ACCESORII PENTRU LIPIRE ȘI SUDARE

Prețurile sunt exprimate în RON și nu conțin TVA. 49

Cod Produs °C Buc./Cutie RON/Buc

BER.378176 >2054.4 6 483.00

Arzător cu furtun pentru lipire/brazare cu Bernzomatic Pro-MAX + Suport butelie BZ8250HT

• Compatibil cu butelie de gaz Bernzomatic Pro-MAX de 400 GR și 
Propan

• Flacără reglabilă, cu posibilitatea de a dimensionează flacăra pentru 
diferite aplicații

• Buton de funcționare/blocare, păstrând flacăra aprinsă pentru o 
utilizare continuă

• Furtun extins pentru durabilitate și o viață mai lungă

Cod Produs Gaz/gr Buc./Cutie RON/Buc

BER.373661 400 6 63.00

Butelie de gaz cu ventil Bernzomatic Pro-MAX de 400 GR

• Compatibil cu arzătoare Pro-MAXTM
• Temperatura flăcării în aer este 2054.4O C
• Transferă căldura mai repede decât combustibilul propan
• Subțire, ușor de transportat și manevrat
• Construit din oțel durabil

Cod Produs RON/Buc

BER.379634 44.00

Cap rezervă TS8000
A trecut ceva timp de când folosești același arzător? Înlocuiește capul arzătorului tău cu unul nou!
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