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Zestaw do cięcia powierzchniowego Broco PC/A-20 
 

Zestawy do cięcia marki Broco są idealnym, profesjonalnym i najlepszym wyborem, gdy  chcemy 
przeciąć, wyżłobić lub przebić dowolny metal. Końcówka lancy do cięcia Broco nagrzewa się do 
temperatury ponad 5500 °C. Przy tak wysokiej temperaturze można przeciąć niemal każdy materiał 
znajdujący się na świecie np.: żeliwo, stal, stal nierdzewną, granit, beton, nikiel, tytan, aluminium i inne 
metale. Do tego wszystkiego lance Broco potrzebują jako paliwa jedynie sprężonego tlenu. Nie 
wymagają stałego zasilania elektrycznego, napięcie od 12 do 24V jest potrzebne tylko do odpalenia 
lancy. 
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Zestaw do cięcia powierzchniowego Broco PC/A-20 zawiera: 

 
• palnik Broco wraz z przewodem zasilania i wężem tlenowym o długości 6 metrów 
• płytka iskrowa z przewodem elektrycznym do zapalania lancy 
• tuleje zaciskowe różnej wielkości, aby dopasować wszystkie rozmiary lanc 3/16’’ (4,76 mm), 

1/4’’ (6,35 mm), 3/8’’ (9,53 mm) i 1/2" (12,7 mm) 
• lance do ciecia powierzchniowego 1/4" x 18" (6,35 x 457 mm) opakowanie demonstracyjne 

- 9 sztuk i 3/8" x 18" (9,53 x 457 mm) (opakowanie demonstracyjne - 6 sztuk) 
• skórzaną osłonę chroniącą rękę przed iskrami 
• zaciski do akumulatora 
• ochronne rękawice i gogle 
• wygodną skrzynkę do spakowania wszystkich narzędzi. 

 
 
 

Do uruchomienia zestawu dodatkowo wymagane są: 
 

• butla z tlenem 
• reduktor tlenu 
• akumulator 12 lub 24V 

 

 
 

Zalety użytkowania zestawów do cięcia powierzchniowego Broco: 
 

• dzięki temu, że lanca Broco rozgrzewa się do ponad 5500 °C, nie trzeba rozgrzewać 
powierzchni cięcia przed wykonaniem samej pracy 

• najszybsza dostępna metoda cięcie metali, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze 
• system łatwy w naprawie 
• podczas ciecie nie powstają zanieczyszczenia, eliminując konieczność czyszczenia i 

szlifowania powierzchni 
• ergonomiczna rączka pozwala na dostęp do trudno dostępnych miejsc 
• bezpieczny w użytkowaniu, w porównaniu z innymi systemami cięcia nie wymaga tak 

wysokiego natężenia prądu oraz drugiego paliwa (potencjalnie niebezpiecznego np. acetylen) 
• niższy hałas i generowanie mniej dymu i szkodliwych gazów daje większy komfort pracy 

niż w innych systemach cięcia termicznego 
• nie wymaga spawarki, ani kompresora 
• lanca pali się w wilgotnej atmosferze nawet, gdy zostanie zanurzona w wodzie lub 

zabrudzi błotem 
• system łatwy w obsłudze nawet dla niezbyt doświadczonego użytkownika 
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