
O MAPP®, 
indispensável na sua  
caixa de ferramentas!

Para efectuar os seus trabalhos de soldadura mais rapidamente.
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VIRAX France : client.fr@virax.com  
Tel. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International: export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 

www.virax.com

Equipamentos de série:
-  Potente: o MAPP® aquece até 2400 °C,  

mais rápido que uma mistura butano/propano  
clássica.

- Grande autonomia até 2h30.
-  Intervalo de temperatura de utilização muito alargado:  

de -20° a 50 °C.
-  Utilizável em qualquer posição e leve,  

o que reduz o índice de penalização.
- Inflamação piézo e regulação precisa da chama.
- Botija não recarregável, ligação 1’’ UNEF.
-   Válvula de segurança que permite retirar a botija  

mesmo que não esteja vazia.

Substituição rápida da agulheta 
sem ferramentas. 

 MAPP® Standard  MAPP® Pro 

Utilização em todas 
as posições (360°). 

 MAPP® Standard  MAPP® Pro 

Características

Descrição Maçarico 
e agulheta Botija Soldadura 

suave
Soldadura 

forte Ref.

Kit MAPP® Standard Incluído Incluído
Ø 18 mm -

521715

Maçarico MAPP® Standard Incluído - 521710

Kit MAPP® Pro Incluído Incluído Até 
Ø 54 mm

Até 
Ø 18 mm

521735

Maçarico MAPP® Pro Incluído - 521720

Botija MAPP® - Incluído - - 521700
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MAPP® Standard 
Ref. 521715 
Ref. 521710

Agulheta com chama fina 
standard

MAPP® Pro 
Ref. 521735 
Ref. 521720

Agulheta turbojet  
extra-grande (fornecida  
de série).

Bloqueio do gatilho 
para facilitar o trabalho.

Substituição rápida 
da agulheta, sem 
ferramentas, com uma 
gama de 6 agulhetas 
diferentes.

Agulhetas (Apenas para MAPP® Pro)

Descrição Soldadura 
suave

Soldadura 
forte Utilização Ref.

Agulheta com chama  
super-fina Ø 10 mm - Chama precisa e estável. 521721

Agulheta com chama fina 
standard Ø 18 mm - Chama precisa, estável e forte. 521722

Agulheta turbojet Ø 40 mm Ø 18 mm Efeito ciclónico para aquecer de forma uniforme e rápida. 521723

Agulheta turbojet extra-grande Ø 54 mm Ø 18 mm Efeito ciclónico para aquecer de forma uniforme e rápida. 521724

Agulheta queimador ar quente - - Decapagem e trabalhos de retracção, fluxo de ar quente forte e 
resistente ao vento, para o aquecimento de telhados. 521725

Agulheta queimador chama 
suave Ø 22 mm - Trabalhos de retracção e de aquecimento, chama suave, forte e resis-

tente ao vento. Trabalhos de cablagem, termo-retractação 521726
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Representante em Portugal:  
Manuel de Jesus Sucrs, Lda. -  
Rua da Cruz, 313 - 4200-248 PORTO  
Tel.: +351 22 5402318 - Fax: +351 22 5402319 -  
mjs@sapo.pt

Bloqueio do gatilho para 
utilização contínua.  

 MAPP® Standard  MAPP® Pro 


