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Profi-kuumailmapuhallin
HG2220E

Profi-kuumailmapuhallin
HG2320E

Luotettava kaikkiin tarpeisiin. Kevyt ja tehokas puhallin 2200 W teholla soveltuu erinomaisesti ammattikäyttöön. Elekt-
ronisesti ohjattava kuumailmapuhallin on kätevä ja käytännöllinen. Peukalopyörällä on helppo säätää lämpötilaa 9 eri 
asetukseen. Kapea, pehmustettu kahva tekee työskentelystä miellyttävää.
• Vapaasti säädettävä lämpötila: 80 – 630 °C
• Suuosa soveltuu standardisuuttimille
• 2 puhallustehoa
• Helposti vaihdettava virtajohto (vakiopituus 3 m)
• Ilmamäärä: 150-500 l/min
• Paino: 0,610 kg (ilman virtajohtoa)

Integroidun hienopölysuodattimen ja pitkäikäisen harjallisen moottorin (750 h) ansiosta laite kestää pitkään käytössä. 
Suuosa sopii Basic-malliston suuttimille. Täydellinen työkalu kaikille, jotka suosivat käytännöllisyyttä ja kestävyyttä.

STEINEL Profi-kuumailmapuhallin HG2320E - Digitaalista tarkkuutta
työskentelyyn! Kuumailmapuhallin istuu hyvin kädessä, joten sitä on mukava käyttää. LCD-näyt-
tö ja jäännöslämmön indikaattori lisäävät laitteen turvallisuutta. Yksilöllisesti asetettavat ohjelmat 
tekevät laitteesta joustavamman ja monipuolisemman. Liukumattomat seisontajalat. Digitaalinen 
lämpötilan säätö ohjaussauvalla. 2 puhallustehoa.

Helposti vaihdettava 3 metrin virtajohto helpottaa huoltoa. Ergonominen, pehmustettu kädensi-
ja tekee käytöstä miellyttävää. Laitteessa on optimoitu painon jakauma ja ylikuumenemissuoja. 
Tehokas harjallinen moottori (1000 h). LOC-toiminto estää valittujen asetusten muuttamista va-
hingossa. Ripustuskoukku.

• Mitat: 253 x 86,5 x 200 mm
• Jännite: 230 V, 50/60 Hz
• Teho: 2300 W
• Lämpötila-asteikko: 80 – 650 °C
• Ilmamäärä: 150 – 500 l/min
• Lämpötilansäätö: 10 °C asteen välein
• Suojausluokka (ilman maadoitusterminaalia): II
• Lämpöelementti: Keraaminen vastus
• Paino: 1,030 kg (ilman virtajohtoa)

Koodi: S351700

Koodi: S007386

13250

13500

alv 24%

alv 24%

Kampanjahinta

Kampanjahinta

106,85 € alv 0%

108,87 € alv 0%

€

€
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Profi-kuumailmapuhallin
HG2120E,  7,5 m johdolla + HL Scan

Basic-kuumailmapuhallin
HL2020E

Soveltuu erinomaisesti teippaus- ja kalvotöihin. Kalvojen kiinnittäminen autoihin tai 
isoihin mainoksiin vaatii erityisesti tilaa ja lämpövarmuuden, johon tämä tuotesarja on 
ideaalinen. Helppo käyttää yhdellä kädellä peukalopyörällä tehtävällä lämmönsäädöllä.

Ergonominen, pehmustettu kädensija tekee työskentelystä miellyttävää. Laitteessa on 
ripustuskoukku, liukumattomat seisontajalat, 3 puhallustehoa ja harjallinen moottori 
(750 h). Optimoitu painon jakauma - käytettävissä yhdellä kädellä. Auto Edition - 7,5 
metriä pitkä virtajohto helpottaa työskentelyä isojen kohteiden, kuten autojen parissa.
• Mitat (P x L x K) 253 x 86,5 x 200 mm
• Jännite: 220 – 230 V, 50/60 Hz
• Teho: 2200 W
• Lämpötila: 80 – 630 °C
• Ilmamäärä: 150 – 500 l/min
• Lämpötilan säätö: 9 porrasta peukalopyörällä
• Suojausluokka: II
• Lämpöelementti: Keraaminen vastus
• Paino: 0,840 kg

Puhallin toimitetaan salkussa - sisältää myös HL Scan- lämpötilasensorin.

Elektronisesti ohjattava kuumailmapuhallin soveltuu kaapeliholkkeihin, juottamiseen, 
kuivaukseen, sulattamiseen, muovin hitsaamiseen ja moniin muihin haastaviin töihin. 
Tarkka säädettävä lämpö ja tehokas puhallin tekevät tästä huippuluokan työkalusta 
ihanteellisen vaihtoehdon käytännöllisesti katsoen mihin tahansa käyttötarkoitukseen. 
Jäännöslämmön ilmaisin varoittaa käyttäjää suuttimen kuumuudesta.

Laitteessa on ripustuskoukku, jäännöslämmön merkkivalo ja helposti vaihdettava vir-
tajohto. LCD-näytöstä on vaivatonta tarkastaa esimerkiksi lämpötila. Varoitusvalo läm-
mön kerääntymistä vastaan. Lämpötila on helposti säädettävissä ohjaussauvalla 80-
630 ° C välillä 10 ° C: n portaikolla. Erikoisominaisuutena laitteessa on optimoitu painon 
keskipiste - helposti käytettävissä yhdellä kädellä.
• Teho: 2200 W
• Lämpötilat: 80-630 °C
• Puhallusteho: 150-500 l/min
• Suojausluokka: (ilman maadoitusterminaalia): II
• Moottori: harjamoottori (600 h)
• Virtajohdon pituus: 2.20 m
• Paino: 0.880 kg

Toimitetaan salkussa - sisältää 9 mm supistussuuttimen.

 
 

7,5 m johto!
Koodi: S011772

Koodi: S352202

16500

10500

alv 24%

alv 24%

Kampanjahinta

Kampanjahinta

133,06 € alv 0%

84,68 € alv 0%

€

€
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Basic-kuumailmapuhallin
HL Stick

Kuumailmatyökalusarja
12-osainen

STEINEL Kuumailmapuhallin HL Stick Basic - Paras työkalu kutistettaville johtoliittimille!

Näppärä puhallin 4 suuttimella esimerkiksi kutistus -ja juotostöihin. Käytännöllinen ja kompakti puhallin soveltuu tarkkaan työs-
kentelyyn, kuten pieniin sähkötöihin ja pienoismallien rakentamiseen. Pienen kokonsa ansiosta se mahtuu ahtaisiin paikkoihin 
esimerkiksi ajoneuvoissa ja koneissa. Tasainen pohja mahdollistaa turvallisen työskentelyn esimerkiksi työpöydän ääressä. 
2,20 m virtajohto. Laitteessa ripustuskoukku, 1 puhallusteho ja integroitu LED-työvalo. Harjallinen moottori.

HL Stick mahdollistaa kädet vapaana työskentelyn esimerkiksi sähkökorjaamon pöydällä, tai vaikka kotikäytössä pienoismalli-
en teossa. Sopii kaikkiin tarkkuutta vaativiin töihin. Sisältää 4 suutinta: 4,5 mm tarkkuussuutin, 7 mm pienennyssuutin, 10 mm 
heijastussuutin ja 40 mm heijastusuutin.

• Paino: 0,6 kg
• Mitat: 235 x 78 x 76 mm
• Jännite: 230 – 240 V, 50 Hz
• Teho: 350 W
• Lämpötilat: 400 °C (500 °C suuttimella)
• Puhallusteho: 100 l/min
• Vaiheet: 1 (On/Off)
• Moottori: Harjamoottori
• Lämpöelementti: Keraaminen vastus

Kattava sarja kuumailmatyökaluja kovassa salkussa! 12-osainen kuumailmatyö-
kalusarja soveltuu malleille: HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E, HG 2000 E, HG 
2300 E ja HG 2310 LCD, MH3 & MH5

Sarja sisältää:
• 75 mm tasosuutin
• 75 mm kohdistussuutin
• Leveä tasosuutin
• 24 mm heijastussuutin
• 9 mm supistussuutin
• 14 mm supistussuutin
• Hitsauskenkä
• Maalikaavin
• Teränpidike ja 3 terää

alv 0%

Koodi: S004019

Koodi: S075569

5900

5900

alv 24%

alv 24%

Kampanjahinta

Kampanjahinta

47,58 € alv 0%

47,58 € alv 0%

€

€
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Kuumaliimapistooli
Gluematic 3002 - salkussa

Kuumaliima
11 mm / 250 g Ultra Power

STEINEL Kuumaliimapistooli korkealla sulatusteholla takaa tehokaan 
liimauksen. Pieni ja käytännöllinen kuumaliimapistooli on uskomatto-
man helppokäyttöinen ja käyttövalmis vain seitsemässä minuutissa. 
Sopii Ø 11 mm liimapuikoille. Toimitetaan muovisalkussa, joka sisäl-
tää 200g liimapuikkoja.

Kuumaliimapistooli on elektronisesti ohjattava ja sopii moneen tehtä-
vään. Soveltuu hyvin kotikäyttöön tai käsityöläiselle. Se on luotetta-
va apuri harrastuksissa ja DIY-projekteissa, sekä täydellinen työkalu 
juottamiseen, tiivistämiseen, korjaamiseen ja kaikenlaisiin muihin töi-
hin ympäri kotia. Vaihdettavat lisäsuuttimet.

• Teho: Kuumennus n. 200 W, Lepo n. 16 W, Työskentely n. 45 W
• Käyttövalmis: 7 minuuttia
• Sulatuslämpötila: 206 °C
• Liimapatruunat: Ø 11 mm
• Syöttöteho: n. 16 g / min
• Paino: 0,320 kg

STEINEL Liimapuikot Ultra Power Ø 11mm/250g. Hyvin 
tehokas, yleiskäyttöinen kuumaliima. 10kpl/pakkaus.

Koodi: S333393

Koodi: S006761

3100

650

alv 24%

alv 24%

Kampanjahinta

Kampanjahinta

25,00 € alv 0%

5,24 € alv 0%

€

€
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4 ESIASETETTUA OHJELMAA!

 300°C ALLE 5 SEKUNNISSA!

6 ILMAVIRTAUSASETUSTA!

TARKKUUTTA TYÖHÖN LED-VALOLLA!

Akkupuhallin MH3
18V 8Ah CAS akku+laturi.

Akkupuhallin MH5
18V 8Ah CAS akku+laturi.

Akkukäyttöinen kuumailmapuhallin MH3 kuumenee 300°C:seen alle 5 se-
kunnissa. Laitteessa on lämmityselementti alkuperäisellä patentoidulla STEI-
NEL-lämpötekniikalla. Akkukäyttöinen kone on helposti liikuteltavissa ilman 
johtoa 18V CAS-akun ansiosta.

Tehokas ilmavirtaus - ilmamäärä jopa 200 l/min. Työskentely lämpötila on hel-
posti säädettävissä 300° tai 500°C ohjaussauvalla. Puhallin on varustettavis-
sa kaikilla STEINEL-yleissuuttimilla. LED-valo takaa täydellisen valaistuksen 
työpinnalle. Turvallinen käyttö turvapainikkeen ansiosta.

• Kuumenemisaika: 300 °C:seen alle 5 sekunnissa
• Akun käyttöaika jatkuvassa käytössä: jopa 20 minuuttia
• Lämpötila: 300 °C tai 500 °C
• Ilmamäärä: 200 l/min
• Paino: 685g ilman akkua, 1660g sis. akku
• Toimitus sisältää akun ja laturin. 

Akkukäyttöinen kuumailmapuhallin MH5 lämpenee 500°C:seen alle 20 se-
kunnissa! Laitteessa on lämmityselementti alkuperäisellä patentoidulla STEI-
NEL-lämpötekniikalla. Akkukäyttöinen kone on helposti liikuteltavissa ilman 
johtoa 18V CAS-akun ansiosta. LCD-näytöstä voit säätää lämpötilaa 10 °C 
välein, aina 50 °C:sta 500°C:een asti. Lisäksi työskentelylämpötilaa voidaan 
säätää helposti ohjaussauvalla. 4 valmista esiasetettua ohjelmaa, joita voi 
vaihtaa ja säätää milloin tahansa.

Tehokas ilmavirtaus kuudella eri asetuksella - ilmamäärä jopa 300 l/min. Pu-
hallin on varustettavissa kaikilla STEINEL-yleissuuttimilla. LED-valo takaa täy-
dellisen valaistuksen työpinnalle. Turvallinen käyttö turvapainikkeen ansiosta. 
Optimoitu painonjakauma, liukumaton alusta ja ripustuslenkki.

• Kuumenemisaika: 500°C:seen alle 20 sekunnissa
• Akun käyttöaika jatkuvassa käytössä: jopa 20 minuuttia
• Lämpötila: 50 °C - 500°C, 10 °C välein
• Ilmamäärä: 300 l/min, 6 ilmavirtausasetusta
• Paino: 685g ilman akkua, 1660g sis. akku
• Toimitus sisältää akun ja laturin. 

AKUN VOIMALLA. CAS-YHTEENSOPIVAT.
Uudet akkupuhaltimet MH3 & MH5
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VOIDAAN SAMMUTTAA ILMAN JÄÄHDYTYSTÄ
HITSAUS 8 CM PÄÄHÄN REUNASTA

Kattohitsauslaite
HG Roof

KATTOHITSAUSTA, HELPOSTI?

HG ROOF on automaattinen kattohitsauslaite, joka soveltuu 
termoplastisten kattomateriaalinen hitsaukseen jopa 15 cm 
etäisyydellä räystäästä. Sillä voidaan hitsata myös 8 cm pää-
hän reunasta tai esteestä, joten käsin hitsattavaa jää todella 
vähän.

Erittäin kompaktissa hitsauslaitteessa on teleskooppikahva, 
josta laitetta voi ohjata helposti sekä etu- että takapuolelta. 
Laitteen nopeutta voi säätää 1-5 m/min. Digitaalinäytöstä voi 
säätää lämpötilaa (50-620 °C). Kone hitsaa jopa 40 mm leve-
ydelle. Laitetta on helppo kuljettaa ja käyttää. Siinä on kestävä 
ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, joka takaa 
pitkän käyttöiän, sekä harjaton moottori (10 000 h).

Laitteessa on hyvä telepaine ja se voidaan sammuttaa ilman 
jäähdytystä. Puhaltimessa on helppo monitoimisäädin. Lait-
teessa on 3 m virtajohto, jäännöslämmön merkkivalo sekä 
integroitu hienopölysuodatin. Kompakti laite, helppo käsiteltä-
vyys. Käsin hitsattavaa jää todella vähän. Voidaan sammuttaa 
ilman jäähdytystä.

Sisältö: Kattohitsauslaite puhaltimella metallisalkussa.

Tekniset tiedot
Mitat (P x L x K) 585 x 460 x 270 mm (salkku)
Moottori: Harjaton, 10 000 h
Teho: 2300  W
Nopeus: 1-5 m/ min (jatkuva)
Lämpötila: 50 – 620 °C
Hitsausleveys: 40 mm
Paino: 13,5 kg (+ 3 x 1,1 kg lisäpainot)
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Hinnat voimassa 31.12.2020 asti.

Oikeudet virheisiin ja muutoksiin pidätetään.


