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HDR45
Direct Fired Air Heaters

Aquecedor infravermelho – máxima potência
térmica em qualquer posição.
Para onde quer que seja necessário direcionar o
aquecimento, o HDR45 fornece radiação de calor direta a
partir da superfície do aquecedor, e, portanto, calor para
aquecimento e secagem sem a necessidade de aquecer o ar
em volta. Mesmo sob vento, é possível obter a temperatura
correta de forma rápida e confiável.

Calor radiante infravermelho direcionado, sem aquecer a●

atmosfera do ambiente
O melhor da categoria, com 45 kW●

15 horas de autonomia com um tanque de combustível●

diesel cheio
Sistema de arrefecimento ativo mantém a carcaça mais●

resfriada que outros modelos similares
Controle remoto do termostato opcional, para manter●

constate a temperatura ideal em seu canteiro de obras

Competência em aquecedores até o último detalhe.

 

 Segurança reforçada
Operação segura graças ao detector de chamas,
proteção contra superaquecimento e outras funções
de segurança.
 
 

 Potencial de economia significativo 
Poupe tempo, recursos e custos operacionais graças a
nossas tecnologias altamente eficientes.

 Fácil de transportar
Com reboque montado, rodas
integradas, encaixes estruturais para empilhadeira e pontos
de suspensão
anexados, o aquecedor pode ser transportado facilmente até
o seu canteiro de obras.
 

 Linha de produtos
Encontre o aquecedor ideal para seus projetos em meio a
uma vasta gama de variações no desempenho.
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Padrão de distribuição do calor

Aquecimento de ar forçado (padrão) Aquecedor de Radiação Direta - HDR 45

 

Dados técnicos

Dimensões

C x L x A 1,410 x 711 x 1,054 mm

C x L x A (remessa) 1,027 x 705 x 1,036 mm

Peso operacional (com combustível) 127 kg

Peso operacional (montado - sem combustível) 73 kg

Peso de transporte (sem combustível) 91 kg

Dados de funcionamento

Potência de aquecimento 42.7 kW

Eficiência de aquecimento 100 %

Volume de aquecimento de espaços 5,800 m³

Tipo de combustível Diesel  

Consumo de combustível 4.34 l/h
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Conteúdo do reservatório 65 l

Duração 15 h

Tensão 230 V

Nota
Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu
país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições
específicas de funcionamento.
Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.
Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.


