
MAÇARICOS E ACESSÓRIOS

Mangueira �exível de borracha com 10 m 
e Ø int. 6,3 mm para maçarico de gás 
butano propano. Montado com conexões 
fêmeas de 3/8 à esquerda e com uma 
pressão de 20 bar/2 MPa.

Ferramentas de 
qualidade para 
impermeabilizadores 
pro�ssionais!

Tubo com 130 cm e 510 g concebida para 
desenrolar rolos betuminosos durante a 
aplicação. Facilita a instalação, garantido ao 
utilizado um postura ergonómica.

Acendedor de chama para maçarico e 
saco de recarga com 10 pedras para 
acendedor de maçarico.

Para mais informações: Tel: 965 110 546
e-mail: info@soprema.pt ou agende uma 
reunião com a nossa equipa de apoio técnico 
personalizado.

Braço para maçarico em aço inoxidável e 
latão em 2 tamanhos (600 mm/245 g e 130 
mm/120 g), incluindo suporte de poliamida.

Kit maçarico em titânio de 150 kW composto por:

O titânio oferece durabilidade, resistência e leveza 
em comparação com outros materiais, 
proporcionando assim o máximo conforto durante 
a instalação.

Cabo bimaterial e de latão com gatilho e 
entrada giratória à esquerda 3/8.
Braço com 130 mm.
Mangueira com 20 m.
Regulador de pressão �xo de 4 bar e saída 
esquerda 3/8.
Bocal de titânio de Ø 70 mm e 122 g com 
comprimento de chama de 1.000 mm e Ø 130 
mm.
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Kit maçarico em aço de 100 kW composto por:

Cabo de plástico e latão com gatilho e ligação 
�xa, entrada esquerda 3/8.
Braço com 500 mm.
Mangueira com 10 m.
Regulador de pressão �xo de 4 bar e saída 
esquerda 3/8.
Bocal de aço Ø 60 mm e 2.060 g.
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Kit maçarico em titânio
de 150 kW

Acessórios Kit maçarico em aço
de 100 kW

Código: 00221459

Código: 00221500 Código: 00221499

Código: 00221511

Código: 00221508 (130 mm)  |  Código: 00221510 (600 mm)

Código: 0053690 Código: 00153713

Fiável e resistente
Leve
Ergonómico
Seguro
Certi�cado UNE-ISO


