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IZI WIZZ to zestaw do obkurczania dużych i obszernych ładunków i towarów, który za 
pomocą pistoletu gazowego i gazu obkurcza kaptury foliowe ułożone na ładunkach. 
 

IZI-WIZZ 
PISTOLET DO OPALANIA I 

OBKURCZANIA 

 IZI-WIZZ francuskiej firmy EXPRESS, to zasilany 
gazem pistolet nowej generacji, służący do 
obkurczania folii termokurczliwej, opalania, 
zgrzewania. Narzędzie bardzo przydatne w 
procesie pakowania, gdyż dzięki niemu można 
zabezpieczać folią termokurczliwą duże 
elementy, takie jak: palety z ładunkiem, kadłuby 
łodzi, kajaki, mobile-home’y, rurociągi itp. 
 

   

 

 

 

 
 

Na zdjęciu: Pistolet nowej generacji IZI-WIZZ, służący do opalania i obkurczania ładunków, oraz przykłady zastosowania w logistyce, 
opalaniu rurociągów i przy zabezpieczaniu ładunków wielkogabarytowych. 

 

Moc i precyzja – WIZZ oferuje bardzo dużą wydajność, dzięki szerokiej gamie wymiennych palników o mocy od 50 do 150 kW 
(171.000 – 511.500 BTU/h). 
Gwarancja najwyższej jakości – obsługa posprzedażowa to 2 lata gwarancji (na części i pracę urządzenia).  
Błyskawiczna reakcja na zgłoszenie – odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne w czasie krótszym, niż 24 godziny. 

 
 



 
PISTOLET IZI WIZZ 
Przygotowanie do pracy: 

 Przyłączenie węża odbywa się pojedynczym 
kliknięciem – dzięki szybkozłączce. 

 Łatwo dostępny płomień dzięki zsynchronizowanemu 
zapłonowi piezoelektrycznemu, dostępny za jednym 
naciśnięciem spustu. 

 Wymienne palniki, niepotrzebne części do wymiany. 

 Łatwa samoobsługa: wymiana spustu / piezo zapłonu 
również nie wymaga części. 

Komfort użytkowania: 

 Niska waga (ok. 650 g) pozwala uniknąć kontuzji i 

zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. 

 Pistolet gotowy do użycia, czas przygotowania 

mniejszy niż 1 minuta; pistolet w poręcznej, 

przenośnej walizce. 

 Kontrola wielkości płomienia za pomocą poziomu 

nacisku wywieranego na spust pistoletu. 

 Wymienny spust/piezo zapłon dołączone do pakietu. 

W trosce o środowisko: 

 Bezpieczny uchwyt, w który wyposażony jest pistolet 
WIZZ, przyczynia się do znacznego zmniejszenia 
zużycia gazu, a tym samym: 
o Redukuje emisję CO2. 
o Zapobiega ryzyku wywołania przypadkowych 

pożarów w miejscu pracy i związanych z tym 
szkód dla ludzi i mienia. 

Bezpieczeństwo: 

 Bezpieczny zapłon z niskim wypływem gazu. 

 Znakowanie spustu w 3 pozycjach: zmiana palnika, 
przechowywanie i zapłon. 

 Bezpieczny uchwyt (pistolet wyłącza się, gdy operator 
zwalnia uchwyt). 

 Pistolet wyposażony w zawór bezpieczeństwa – na 
wypadek uszkodzenia węża doprowadzającego. 

 Profesjonalny wąż gumowy wysokiej klasy, zgodny z 
normą ISO 3821. 

 Pistolet zaprojektowany tak, aby zapewnić 
maksymalną wytrzymałość cieplną. 

Zastosowanie: 

 

Szkutnictwo, żeglarstwo, kajakarstwo – 
zabezpieczenie kadłubów jednostek 
pływających podczas przechowywania 
(np. na czas zimy). 

 

Zabezpieczenie ładunków 
wielkogabarytowych i/lub 
nieregularnych w transporcie morskim, 
lotniczym, drogowym. 

 

Zabezpieczenie budynków na czas 
remontów. 

 

Zabezpieczenie nietypowych lub 
nieregularnych produktów przed 
zniszczeniem. 

 
Rodzaje palników: 

 

 

 

 
 

  

Nr katalogowy 150WL400 150WL200 100WL600 100WL400 100WL200 50WL200 
Φ palnika [mm] 70 70 60 60 60 50 

Waga [g] 310 225 325 300 220 225 

Zużycie [g/h] 10.860 10.860 7.390 7.390 7.390 3.910 

Moc [kW/4 bar] 150 150 100 100 100 50 

Płomień [mm] 1.000 1.000 800 800 800 650 

Φ płomienia [mm] 130 130 120 120 120 110 

 


