
GluePRO
Kuumaliimausta alan ammattilaisille. Nopeasti ja täsmällisesti.



STEINEL RubrikbezeichnungTervetuloa kuumaliimauksen uuteen ulottuvuuteen.

Ylivoimaisesti paras kuumaliimapistooli! Tämän tavoitteen asetimme itsellemme GluePRO-tuotteen kehittelyssä.  
Monivuotinen kokemuksemme kuumaliimapistoolien valmistamisesta ja useilta eri aloilta kokoamamme käytännön  
vaatimukset ovat tämän uuden tuotesukupolven toimintojen ja muotoilun perustekijöitä.
Kehittelyn tuloksena oli lopulta kaksi kuumaliimapistoolia. Perusmalli ja erikoismalli, jolla voidaan työstää erikoisliimoja asteen 
tarkkuudella lämpötila-asetuksen ansiosta. Kummankin mallin ainutlaatuisiin ominaisuuksiin kuuluvat teknisten  
komponenttien korkea laatu sekä useat toiminnalliset, ergonomiset ja käytännölliset yksityiskohdat. Uuden sukupolven  
kuumaliimausta. Suunniteltu käsityöalan ja teollisuuden käyttöön.

Luistamaton 
kahva

Todellinen lämpötila 
LCD-näytössä
(GluePRO 400 LCD)

Kaikkien liimojen käyttömah-
dollisuus asteen tarkkuudella 
lämpötila-asetuksen ansiosta
(GluePRO 400 LCD) 

Vaihdettava  
liimasuutin

Ripustusmahdollisuus

Ø 11 mm:n 
liimapuikoille

Syötettävän  
liimamäärän  
asetusmahdollisuus

Kevyesti toimiva 
syöttövipu mahdol-

listaa väsymättömän 
työskentelyn

Irrotettava seison-
tatuki mahdollistaa 

liimaamisen vaikea-
pääsyisissä kohdissa 

Pitkä suutin Ø 1,5 mm
EAN 4007841 052928

Pitkä suutin Ø 3,0 mm 
EAN 4007841 052737

Pitkä suutin Ø 4,5 mm 
EAN 4007841 052935

Taivutettu suutinvarsi Ø 3,0 mm
EAN 4007841 052744
(liitetään esiasennettuun vakiosuuttimeen)



STEINEL Rubrikbezeichnung

Universal  
190 °C

Flex  
190 °C

Fast  
190 °C

Acrylate 
200 °C

Low Melt 
130 °C

Saatavilla myös kätevässä salkussa.

Täsmälleen asteen tarkkuudella.
Kuumaliimapistooli GluePRO 400 LCD

Kuumaliimauksen kaikkien mahdollisuuksien optimaalinen hyödyntäminen vaatii usein korkealaatuisten, yksilöllisillä  
sulamispisteillä varustettujen liimojen käyttöä. GluePRO 400 LCD ja sen lämpötila-asetus asteen tarkkuudella eivät aseta 
rajoja erilaisten liimojen käytölle. Tarvittava lämpötila voidaan säätää helposti ja kätevästi laitteessa, jolloin laitteella  
voidaan työstää niin korkeita lämpötiloja vaativia Acrylate-liimoja kuin alhaisen lämpötilan Low Melt -liimoja.  
GluePRO 400 LCD on kuumaliimapistooli ammattilaisille ja päivittäiseen käyttöön sellaisten liimojen kanssa,  
joiden ominaisuuksia voidaan hyödyntää parhaiten oikeissa lämpötiloissa.

Tekniset tiedot 
Kuumennusaika: < 2 min
Lämpötila: 40-230 °C
Teho: kuumennusvaihe 400 W, Ø 110 W
Syöttöteho: 1,5 kg / h
Liimapuikot: Ø 11 mm
Mitat (P x L x K ): 290 x 230 x 70 mm
Verkkoliitäntä: 220-230 V, 50/60 Hz

Tilaustiedot
EAN 4007841 035297 ( taivelaatikko )
EAN 4007841 052690 ( salkku )

Lämmitysvaihe Ihanne- 
lämpötila

Liian kuuma

Yhteensopivat STEINEL-kuumaliimat

Optinen lämpötilan valvonta ja ilmoitukset 
asteen tarkkuudella



STEINEL Rubrikbezeichnung

Universal  
190 °C

Flex  
190 °C

Fast  
190 °C

Saatavilla myös kätevässä salkussa.

Uusi mittapuu.
Kuumaliimapistooli GluePRO 300

Kuumaliimapistoolit ovat nykyisin käsityö- ja teollisuusalalle vakiintuneita työkaluja. Ammattikäytössä laadun,  
luotettavuuden ja ergonomian kaltaiset tekijät ovat tärkeimpiä niille asetettuja vaatimuksia. GluPRO 300 tässä  
suhteessa edelläkävijä. Sen kestävyys ja muotoilu mahdollistavat helpon ja väsyttämättömän työskentelyn.
Liimamäärän säätö mahdollistaa kerralla syötettävän liimamäärän yksilöllisen sovittamisen. Luistamaton kahva  
lisää työskentelyn turvallisuutta. Vastuselementti ja elektroniikka kestävät myös pitkässä ja kovassa käytössä.
GluePRO 300. Ennennäkemätöntä suoristuskykyä.

Tekniset tiedot 
Kuumennusaika: < 3 min
Lämpötila: 190 °C
Teho: kuumennusvaihe 300 W, Ø 90 W
Syöttöteho: 1,2 kg / h
Liimapuikot: Ø 11 mm
Mitat (P x L x K ): 290 x 230 x 70 mm
Verkkoliitäntä: 220-230 V, 50/60 Hz

Tilaustiedot
EAN 4007841 035280 ( taivelaatikko )
EAN 4007841 052683 ( salkku )

Yhteensopivat STEINEL-kuumaliimat



STEINEL Rubrikbezeichnung
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GluePRO - kuumaliimapistooli,  
josta voi hyvinkin tulla lempityökalusi.

Sitä voidaan käyttää lähes kaikissa verstaissa ja askareissa, ja sillä on lukemattomia käyttömahdollisuuksia. 
Ennennäkemättömän ergonominen GluePRO on heti käyttövalmis sopivilla ammattikäyttöön soveltuvilla liimapuikoilla.  
Lämpötila voidaan säätää asteen tarkkuudella. 



STEINEL Rubrikbezeichnung

Universal 
190 °C

Flex 
190 °C

Fast 
190 °C

Low Melt 
130 °C

Acrylate 
200 °C

STC-Trading Oy
Konalantie 47 A | FI-00390 Helsinki 
Puhelin +358 9 682 4180
www.stctools.fi
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Ammattikäyttöön soveltuvat STEINEL-liimapuikot.
Ainutlaatuinen laatu mahdollistaa ainutlaatuisen pidon.

Yhteensopivuutta ja pitoa. 11 mm:n liimapuikkomme takaavat parhaat tulokset ja tasaisen laadun.
Testaamme ja tarkistamme kehityskeskuksessamme päivittäin liimojen koostumuksen ja ominaisuudet. Mitkään ammatti-
käyttöön soveltuvista STEINEL-liimapuikoista eivät sisällä liuottimia. Hyödynnä huolellisuuttamme ja kokemustamme kaikissa 
kuumaliimaukseen liittyvissä asioissa.

GluePro 300 /400 -pistoolille

Yleiskäyttöinen kuumaliima. Ei sisällä liuottimia.
•  Lämpötila: 190 °C
• Kiinnittymisaika: n. 60–90 s:n kuluttua
•  Kovettunut: kork. 15 s:n kuluttua

20 kpl 600 g EAN 4007841 050092

GluePro 300 /400 -pistoolille

Läpinäkyvä kuumaliima suurille pinnoille. 
Liuotinainevapaa.
• Lämpötila: 190 °C
• Kiinnittymisaika: n. 100–120 s:n kuluttua
•  Kovettunut: enint. 60–80 s:n kuluttua

20 kpl 600 g EAN 4007841 052423

GluePro 300 /400 -pistoolille

Liimaa muutaman sekunnin sisällä useita eri 
materiaaleja. Ei sisällä liuottimia.
• Lämpötila: 190 °C
• Kiinnittymisaika: n. 30 s:n kuluttua 
•  Kovettunut: enint. 8 s:n kuluttua

20 kpl 600 g EAN 4007841 052430

GluePro 400 -pistoolille
Erikoisakrylaattiliima takaa suuren vanhenemi-
senkestävyyden ja lämpötilojen vaihtelun  
siedon. Ei sisällä liuottimia.
• Lämpötila: 200 °C
• Kiinnittymisaika: n. 60 s:n kuluttua
•  Kovettunut: kork. 15 s:n kuluttua
20 kpl 600 g EAN 4007841 052416

GluePro 400 -pistoolille

Alhainen työstölämpötila ei vahingoita  
alustaa. Ei sisällä liuottimia.
• Lämpötila: 130 °C 
• Kiinnittymisaika: n. 40 s:n kuluttua
•  Kovettunut: kork. 80 s:n kuluttua

20 kpl 600 g EAN 4007841 052409

Materiaali Universal Arcylate Fast Flex Low Melt

Puu • • • •
Paperi • • • • •
Lakattu paperi • •
Pahvi/kartonki • • • • •
Kumi • • •
Kumi (CR) • • •
Tekstiilit • •
Nahka •
Lasi • •
Keramiikka • •
Metalli • •
ABS • • • • •
Melamiini • •
PA • •
PC • • • •
PE • • •
PET • • •
Plexiglas® • • •
PMMA • • •
POM • •
PP • • •
PS •
PVC • • • •
Kova-PVC • • •
PU-vaahto •
Styroksi •

Ajat ja liimasuositukset ovat vain ohjeellisia.


