
EXAKT
UNDVIK ÖVERHETTNING

SÄKER

PROFESSIONELL INDUKTIONSVÄRMNING 
FÖR PROFESSIONELLA VERKSTÄDER

SMART UPPVÄRMNING 
MED PRECISION
H4PRO erbjuder förinställda 
konfigurationer som är skräddarsydda 
för dina servicebehov samtidigt som den 
behåller det manuella kontrollsystemet.

H4PRO ÄR DESIGNAD FÖR 
DIN VERKSTAD
H4PRO möjliggör kontrollerad uppvärmning, 
vilket säkerställer att de närliggande delarna hålls 
oförändraded.

• Lossa snabbt dörrtätningarna i din kollisionsverkstad

• Lossa enkelt rostiga bultar och muttrar i din 
serviceverkstad

• Lossa säkert camberbultar och däckstänger i din 
däck-eller hjulinställningsverkstad

• Det förinställda OEM-programmet säkerställer att 
korrekt värmning appliceras enligt tillverkarens 
specifikationer, vilket ger förtroende till din verkstad

SV

H4PRO är designad för precision och är 
laddad med ett antal specifika program 
dedikerade till de vanligaste svetsjobben.

Från enkel lossning av hjulbultar till 
hjulinställningsapplikationer eller 
skräddarsydda OEM-program, tekniker 
kan enkelt välja det aktuella jobbet, och 
H4PRO kommer automatiskt att leverera 
den perfekta installationen.



Ingångseffekt 3,7kW

Ström 204V, 1-phase, 50-60Hz

Arbetsfrekvens 15-30kHz

Inbyggd vattenkapacitet 2 liter

Slangkabellängd 3 meter

Mått (L x B x H) 440 x 325 x 320mm

Vikt 13kg

Dutycykel max. effekt (20ºC) 9 minuter

Vattenkylt induktionshuvud Ja

Förinställda program Ja

Timernedräkning Ja

Display 5 tums färgskärm

HJULBULTSLÄGE

OEM-LÄGE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Total Shop Solutions är en familj av Snap-on®-märken som sammanför klassens bästa bilreparationsprodukter från hela branschen. 
Från hjulbalanserare, hjulinriktare och diagnostik, till bromssvarvar, billyftar och kollisionsreparationer, varumärkena från Total Shop 
Solutions erbjuder en unik bredd av lösningar för att utrusta alla butiker från golv till tak.

INTELLIGENT OCH
INTUITIV MJUKVARA
H4PRO intuitiva gränssnitt gör det enkelt att 
navigera genom den 5-tums färgskärmen. 

Det manuella läget har fem olika effektnivåer 
och en nedräkningstimer för att säkerställa säkra 
procedurer med den personliga konfigurationen.

UPPGRADERBAR
H4PRO erbjuder en valfri High Duty Cycle-
kylvagn för längre drifttid, vilket ökar driftcykeln 
upp till 60 minuter.

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET 
Med den utökade tvåhandskontrollen arbetar tekniker 
snabbare med en hand på avtryckarknappen och 
den andra på induktionshandtaget.

Programläget erbjuder förinställda värmekonfigurationer 
enligt servicetillämpningen, vilket förhindrar överhettning 
och skador på delar.

HJULJUSTERINGSLÄGE
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