För car-wrapping
HG 2120 E
HG 2320 E
HL 1620 S

HG 2120 E
Den som folierar fordon eller större reklamdisplayer behöver i första hand två saker: Mycket utrymme och absolut
kontroll på temperaturen. Därför finns det ett set bestående av vår hetluftspistol HG 2120 E i specialversion med
7,5 m. kabel och HL Scan. För optimal användning med en hand och ännu större rörelsefrihet.

Med 7,5 m.
kabel

Effekt: 2200W
Spänning: 220-230V, 50/60Hz
Temperatur: 80-630°C, luftmängd 150-500 l/min.
Temperaturindikering: Med ställratt, steglöst (indikering 9 steg).
Temperaturinställning: Manuellt steglöst reglerbar temperatur.
Uppvärmning: Värme-element av keramik.
Termosäkring: Ja
Isolationsklass: II
Vikt: 670 g (exkl. nätkabel)
Mått (LxBxH): 253 x 86,5 x 200 mm

011772 - HG 2120 E i väska med 7,5 m. kabel och HL Scan (1638249)
008024 - HG 2120 E i kartong med 7,5 m. kabel

HG 2320 E
En välbalanserad hetluftspistol med en effekt på hela 2300W. Temperaturregleringen sker enkelt och exakt med joystick.
HG 2320 E har en optisk varningsindikator för restvärme som varnar om utblåsningsröret fortfarande är varmt när pistolen
inte längre används. Nätkabeln kan enkelt bytas om den skulle vara utsliten eller skadad. Ovansidan på pistolen är försedd
med en upphängningsögla. De fyra individuellt inställbara programmen ger mer flexibilitet. I kombination med olika munstycken som finns som tillbehör är HG 2320 E ett utmärkt val när det gäller bearbetning av temperaturkänsliga material
och ytor.
Effekt: 2300W
Spänning: 230V, 50/60Hz
Temperatur: 80-650°C, luftmängd 150-500 l/min.
Temperaturindikering: Display, i steg om 10°C.
Uppvärmning: Värme-element av keramik.
Termosäkring: Ja
Isolationsklass: II
Vikt: 755 g (exkl. nätkabel)
Mått (LxBxH): 253 x 86,5 x 200 mm
1638252 - HG 2320 E i kartong

HL 1620 S
HL 1620 S kan regleras i två steg, arbetar inom ett temperaturområde på 300°C eller 500°C, har en optimerad tyngdpunkt för att underlätta arbetet samt en integrerad termosäkring. Och allt detta med en vikt på bara 670 gram. Unikt.
Effekt: 1600W
Spänning: 230V, 50/60Hz
Temperatur: 300/500°C, luftmängd 240/450 l/min.
Temperaturinställning: 2 steg.
Uppvärmning: Värme-element av mikanit.
Termosäkring: Ja
Isolationsklass: II
Vikt: 670 g (exkl. nätkabel)
Mått (LxBxH): 252 x 85,5 x 200 mm
1638246 - HL 1620 S i kartong
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HL Scan
För den som arbetar med känsliga material är HL Scan ett suveränt hjälpmedel. En sensor registrerar pålitligt och exakt
temperaturen på materialet. Som ytterligare hjälp markerar en LED-ljusstråle tydligt mätplatsen för temperaturen.
Visuella och akustiska signaler indikerar om ytan är för kall eller för varm. På så vis garanterar scannern att du alltid
arbetar inom de idealiska temperaturområdet. HL Scan är ett suveränt hjälpmedel till HG 2120 E och HG 2320 E och
den perfekta livförsäkringen för känsliga material.
Mätområde temperatur: 0-300°C
Temperaturavkänning: Med sensor
Områdesmarkering: Med LED-ljusstråle
Optimalt avstånd från arbetsstycket: 15 cm
Spänning: 9V batteri, typ 6LR61 ingår
Speciella egenskaper: Inställbara emissionsvärden och toleransområden.
Vikt: 165 g
Mått (LxBxH): 146 x 51x 44 mm
1638249 - HL Scan

Visuell indikation. Röd bakgrundsbelysning betyder för varmt, grön belysning
att temperatur är inom inställt toleransområdet dvs perfekt temperatur, blå
belysning betyder för låg temperatur.

HL Light

HL Skyddsrör

Monterbart ljus för att belysa arbetsytan under mörkare
ljusförhållanden. Den kraftfulla LED-lampan ger över
100 lm. Kan anslutas till HG 2120 E och HG 2320 E.
Kräver 2 x AAA-batteri. 009625 - HL Light

HL Skyddsrör skyddar både användare och
material från brännskador. Passar HL 1820 E HG 2320 E. 053963 - HL Skyddsrör

HL Hållare
Flexibel hetlufts hållare som kan böjas för att få den arbetsposition du önskar. Med
magnet eller vakuum fot. 009601 - HL Hållare vakuum, 009595 - HL Hållare magnet.
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