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WAKOL WAKOL Applicator 90
Technische Informatie

Toepassingsgebied

Accu lijmpistool voor het verwerken van Wakol lijmen verpakt in buisfolie van 4200 ml.
WAKOL Applicator 90 is met een 200 mm verdelerkop voor de opname van WAKOL Tuiten,
een snellaadapparaat en twee 18 volt accu's in een koffer met statief uitgerust.

Bijzondere Eigenschappen

• Geschikt voor worsten met 4.200 ml inhoud
• snellader
• twee 18 V LI-ION accu's

Technische gegevens

Leveringsomvang: WAKOL Applicator 90, 200 mm verdelerkop, 2 x LI-ION accu met 18 volt,
Snellader met laadindicatie, Transportkoffer met statief

Aandrijving: regelbaar, 9-traps
Houder: Aluminiumbuis voor buisfolie, Diameter 90 mm
Laadstation: Input: 110 - 240V ~ 50/60Hz 60W

Output: DC 18V A 3,0A
Gewicht: WAKOL Applicator 90 ca. 5,8 kg, incl. koffer, verdelerkop, statief,

laadapparaat, accu's, ca.14 kg

Service

Slijt- en reserveonderdelen zijn via de service van INNOTECH Marketing und Konfektion Rot
GmbH te verkrijgen. Geen eigen reparaties aan de elektrische aandrijving uitvoeren.
 
Als het toestel naar de service moet worden gestuurd, gelieve volgende punten in acht te
nemen:
• accu's uit het toestel verwijderen en erbij voegen, geen mechanische beschadigde accu's

versturen.
• Lijmzak verwijderen, evt. lijmresten verwijderen, gelieve statief niet mee te versturen.
• Een precieze foutbeschrijving alsook de factuur bijvoegen.
 



Versturen naar:
 
INNOTECH Marketing und Konfektion Rot GmbH
Schönbornstr. 8b
69242 Rettigheim
Tel. +49 (0)7253-987-37-20
E-Mail: service@innotech-rot.de
www.innotech-rot.de
 
Niet franco zendingen worden niet aangenomen.

Belangrijke informatie

Lithium-accu's hebben een hoog vermogen. Laad de accu alleen in de originele lader.
Verkeerde laders of beschadigde accu's kunnen ontvlammen. Accu's altijd schoon en droog
bewaren. Accu's niet kortsluiten.
 
Alle elektrische delen zijn alleen voor het werk in droge ruimtes bestemd.
 
Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is
gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op
genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende
projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten anspraken op deze
informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze
gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans
geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische
adviezen staan wij altijd ter beschikking.
 
De actuele technische merkbladen zijn te vinden op www.wakol.com.
 
Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van
14.02.2019 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.

F3
1T

BE
Z,

 R
0,

 1
0/

11
/2

01
6

597602NL01 0219 WAKOL WAKOL Applicator 90 Seite 2 von 2

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


