LASTECHNIEK - HOLLAND BV
Primagaz Parabolic

 Industriële gassen
 Koudemiddelen

De Primagaz Parabolic heeft een extra diepe en brede reflector voor verbeterde
warmte spreiding en bescherming tegen de wind. De reflector (hoed) is verstelbaar,
zodat u de reflector kunt kantelen en hiermee de warmte beter kunt richten. Hiermee
bespaart u ook nog eens in uw gasverbruik.
De Primagaz Parabolic is vervaardigd van staal en voorzien van een poeder coat
laag. Daarnaast heeft de Parabolic een instelbare verwarming en een Piëzoontsteking.

 Propaan en Heftruckgas
 Campingaz
 Kampeergasflessen
 Las- en Snijapparatuur











 Toevoegmaterialen
 Persoonlijke bescherming
 Propaan apparatuur
 Service en onderhoud

Maximale verwarming: 13 kW
Extra grote reflector (865 mm)
Hoogte 220 cm
Gemakkelijk te verplaatsen door ingebouwde wielen
CE goedgekeurd
Dubbelwandige brander
Kantelbeveiliging
Gasdrukregelaar en slang meegeleverd
Werkt op propaan (10,5 kg Primagaz)

Primagaz Provence
De Primagaz Provence is een unieke gaskachel welke werkt op gasflessen.
De Provence is eenvoudig te verplaatsten door middel van ingebouwde wielen. Deze
robuuste stalen kachel combineert de traditionele ‘houtkachel uitstraling’ met de voordelen van een standaard verplaatsbare gaskachel. Door het unieke ontwerp van deze
kachel kunt u genieten van een sfeervol ‘open vuur’ effect.











Maximale verwarming: 3 kW
Afmetingen: h 800 mm x b 460 mm x d 560 mm
CE goedgekeurd
Gasdrukregelaar en slang meegeleverd
Geen rookkanaal nodig
Voorzien van uniek ‘Oxygen depletion Cut off system’
2 jaar fabrieksgarantie
Werkt op propaan (10,5 kg Primagaz)
Gewicht 44 kilo

Primagaz Manhattan
De Primagaz Manhattan is een unieke gaskachel met een zeer strak design welke
werkt op gasflessen. De Manhattan is eenvoudig te verplaatsten door middel van
ingebouwde wielen. Door het unieke ontwerp van deze kachel kunt u genieten van
een sfeervol ‘open vuur’ effect.
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Maximale verwarming: 3 kW
Afmetingen: h 690 mm x b 430 mm x d 380 mm
CE goedgekeurd
Gasdrukregelaar en slang meegeleverd
Geen rookkanaal nodig
Voorzien van uniek ‘Oxygen depletion Cut off system’
3 warmte standen
Werkt op propaan (10,5 kg Primagaz)
Gewicht 29 kilo
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Katalysator rolkachel Primavera K
Degelijke regelbare katalysator rolkachel werkzaam op flessengas 30 mbar.
Geschikt voor gebruik met 5 kg en 11 kg gasflessen. De gasfles kan achterin
het toestel worden geplaatst. Standaard voorzien van piëzo-ontsteking,
thermo-elektrische beveiliging en zuurstofgebrek beveiliging.








Regelbaar, 3 standen
Capaciteit 2900 Watt
Gemiddeld verbruik 210 gram per uur
Werkt op propaan (5 kg of 11 kg)
Afmetingen: h 780 mm x b 430 mm x d 420 mm
Gewicht 12 kilo

Infrarood rolkachel PT-N02
Degelijke regelbare infrarood rolkachel werkzaam op flessengas 30 mbar.
Geschikt voor gebruik met 5 kg en 11 kg gasflessen. De gasfles kan achterin
het toestel worden geplaatst. Standaard voorzien van piëzo-ontsteking,
thermo-elektrische beveiliging en zuurstofgebrek beveiliging.








Regelbaar, 3 standen
Capaciteit 4200 Watt
Gemiddeld verbruik 305 gram per uur
Werkt op propaan (5 kg of 11 kg)
Afmetingen: h 775 mm x b 460 mm x d 390 mm
Gewicht 9 kilo

Infrarood ruimtestraler vrijstaand
Vrijstaande infrarood ruimtestraler werkzaam op flessengas 50 mbar.
Voorzien van thermo-elektrische beveiliging welke ervoor zorgt dat de gastoevoer stopt wanneer de vlam uitwaait. Geleverd inclusief vrijstaand statief,
gasslang en drukregelaar.
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Capaciteit 2,7 - 4,6 kW
Verbruik circa 216 - 350 gram per uur
Werkt op propaan

