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IR-X1 Korte golf InfraRood  
droger met 1 cassette:
• werkt op 230 V, 1.020 Watt
• uithardingsgebied:  

ca. 60 × 40 cm
• instelbare timer
• hoogtebereik 15 tot 155 cm
• optioneel: beschermhoes

IR-X2 Korte golf InfraRood  
droger met 2 cassettes:
• werkt op 230 V, 2.040 Watt
• elke cassette afzonderlijk in  

te schakelen 
• instelbare droogintensiteit en timer
• uithardingsgebied: ca. 60 × 80 cm
• optioneel: beschermhoes

Door zijn grote 
instelbaarheid en 
droogoppervlakte zeer 
breed inzetbaar. Ook 
ideaal voor daken van 
voertuigen.

IR-X3 Korte golf InfraRood  
droger met 3 cassettes:
• werkt op 230 V, 3.060 Watt
• in hoogte verstelbaar van  

10 tot 240 cm
• elke cassette afzonderlijk in te schakelen 
• instelbare droogintensiteit en timer
• uithardingsgebied: ca. 100 × 80 cm
• optioneel: beschermhoes

De gunstig geprijsde IR-X serie maakt 
gebruik van de kortegolf techniek. 
Goede penetratie in de laklaag en 
droging van binnenuit voorkomt 
kookblaasjes of slechte doordroging.

• kortste droogtijden

• groot bereik door 10 meter kabel

• uitermate goede prijs/prestatie balans

• gemakkelijk te manoeuvreren door zwenkwielen

NAJAARSACTIE 2022
IR-X InfraRood drogers

Van € 450,-*

Voor € 399,-*

Van € 845,-*

Voor € 699,-*

Van € 1.295,-*

Voor € 1.150,-*

*  Actieprijzen gelden t/m 30 november 2022 en zijn excl. BTW.
 Prijswijzigingen voorbehouden.
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Inhoud van de actieset
• 1 RapidSun UV LED lamp
• 2 oplaadbare batterijen
• 1 UV veiligheidsbril
• 1 oplader
• 1	koffer

Technische gegevens

Vermogen:  30 Watt

Accu:  14,8 Volt Lithium-Ion / 2.500 mAh

Frequenties:  365 nm / 395 nm

Aantal diodes:  16 st. UV-LED

Capaciteit (op 10 cm afstand):  Maximaal: 280 mW/cm²

Gemiddeld: 240 mW/cm²

Gewicht incl. Accu:  560 gram

* Actieprijzen gelden t/m 30 november 2022 en zijn excl. BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

NAJAARSACTIE 2022
De nieuwe, lichtgewicht en tóch krachtige UV-A 
lamp op accu. Handig en snel in gebruik op alle 
gebruikelijke frequenties.

Van € 1.100,-*

Voor € 950,-*

RapidSun  
UV LED lamp


