
Takläggare

HG 2620 E
BHG 360 Li-lon

HG Roof



Li-Ion 
BATTERI

Svets/Fön HG 2620 E

Högkvalitativt hetluftsverktyg på 2300W som regleras i steg om 10° mellan 50-700°C, når max. temperatur på endast 45 sek. Fyra 
individuella program kan enkelt förinställas. LCD-skärm visar inställd temperatur och luftmängd. HG 2620  behöver inte kylas av 
före avstängning.

Mer teknisk information via www.khs.se

Effekt: 300W
Spänning: 36V laddningsbart li-ion batteri.
Temperatur: 500°C med reducurande 7 mm munstycke, 
400°C utan munstycke. Luftmängd 100 l/min.
Laddningstid: 4.0 Ah, 30 min. ger 75%, 60 min. ger 100%.
Värmeelement: Keramik
Vikt: 1790 g
Mått (LxBxH): 240 x 65 x 265 mm

E1639900 - Hetluftpistol BHG 360 Li-Ion i väska, inkl. batteri och 
 5 stycken munstycken
002999 - Takläggare munstycke special, platt rakt 20x2 mm.
004101 -  Reservbatteri 36V li-ion
004651 -  Reservelement

Effekt: 2300W
Spänning: 220-230V, 50/60Hz
Temperatur: 50-700°C i steg om 10°C.
Luftmängd: Steglös 150-500 l/min, lufttryck 4000 Pa.
Motor: Borstlös med livslängd 10.000h.
Värmeelement: Keramik, enkelt utbytbart.
Inställningar: Via joystick med display, kan lagra upp till fyra förinställda 
program.
Vikt: 840 g (exkl. nätkabel)
Mått (LxBxH): 358 x 91 x 95 mm

008291 - Hetluftverktyg HG 2620 E i robust väska inkl. vinkelmunstycke   
     40x2 mm (092016), 20x2 (092115) och tryckrulle 50 mm (093211).
008338 - HG 2620 E i kartong
009212 - Reservelement

Batteridriven professionell hetluftspistol för flexibel användning. Perfekt att använda på de mindre jobben där elförsörj-
ning saknas. Pistolen är försedd med kraftfullt 36V litium-ion batteri som räcker i 30 minuter. Efter 30 minuters laddning är bat-
teriet laddat till 75% och efter 60 min. laddat till 100%. BHG 360 har två olika värmelägen med en max-temperatur på 500°C. En 
integrerad LED-lampa belyser arbetsområdet. Ovansidan på pistolen är försedd med en upphängningsögla.

092115 - Platt vinkel-
munstycke, 20x2 mm

013240 - Platt vinkel-
munstycke, rakt 
avslut, 20x2 mm

011925 - Platt vinkel-
munstycke, vinklad 
60°, 30x2 mm

009090 - Platt mun-
stycke 60x2 mm
för bitumen

092016 - Platt vinkel-
munstycke 40x20 mm

034115 - Pressrulle
Ø 30 mm

007812 - Platt vinkel-
munstycke, vinklad 
100°, 20x2 mm

093211 - Tryckrulle
gummi Ø 50 mm

006785 - Tryckrulle
silikon Ø 35 mm

034122 - Tryckrulle
teflon Ø 33 mm

034986 - Sömtestare

Hetluftspistol BHG 360 Li-Ion

011833 - Press-
verktyg



Effekt: 2300W
Spänning: 220-230V, 50/60Hz
Temperatur: 50-700°C i steg om 10°C.
Luftmängd: Steglös 150-500 l/min, lufttryck 4000 Pa.
Motor: Borstlös med livslängd 10.000h.
Värmeelement: Keramik, enkelt utbytbart.
Inställningar: Via joystick med display, kan lagra upp till fyra förinställda 
program.
Vikt: 840 g (exkl. nätkabel)
Mått (LxBxH): 358 x 91 x 95 mm

008291 - Hetluftverktyg HG 2620 E i robust väska inkl. vinkelmunstycke   
     40x2 mm (092016), 20x2 (092115) och tryckrulle 50 mm (093211).
008338 - HG 2620 E i kartong
009212 - Reservelement

Svetsautomat HG Roof

Mer teknisk information via www.khs.se

Effekt: 2300 W
Temperatur: 50 - 620°C (digital inställning via LCD display)
Luftmängd: Steglöst, 150-420l/min (beroende på temperatur)
Lufttryck: 4000 Pa
Hastighet: ställbar 1- 5 m/min.
Svetsbredd: Upp till 40 mm med standardmunstycke
Övrigt: Kan styras från båda sidor. Svetsning nära kanter, min 8 cm från kant, min 15 cm från 
parapet hörn. Anpassad för PVC och miljöduk. Tillsammans med tillbehör kan svetsautomaten 
även användas för Resitrix.
Vikt: ca.14 kg samt 3×1.0 kg i extra vikter. 

058357 - Svetsautomat HG Roof

HG Roof är en helt nyutvecklad svetsautomat från Steinel med många unika och kostnadsbesparande egenskaper. Till exempel 
går det att svetsa så nära som 15 cm från parapethörn och 8 cm från kanter vilket markant reducerar behov av manuell efter-
behandling. Handtaget (teleskop) går att flytta till vänster och höger vilket gör att svetsautomaten kan styras från båda sidor. 
Svetsautomaten väger endast 14 kg och kan därför enkelt transporteras och hanteras av en person.

Ställbart teleskophandtag, enkelt att 
flytta mellan vänster och höger läge.

Steglöst inställbar hastighet

Hög presskraft

Skydshölje av rostfritt stål

Borstlös motor med 
lång livslängd

Svetsbredd 40 mm. Möjligt 
att svetsa 15 cm intill para-
pethörn och 8 cm från kant.

Svetsa nära (8 cm) kant.

Ställbar hastighet



Världsledande!
Steinel GmbH har utvecklat och tillverkat termoverktyg sedan 1980. Re-
dan på den tiden var Steinel ett världsledande företag på termoteknik och 
var först i världen med att utveckla både en varmlufts- och limpistol för 
professionell användning. Ända sedan dess har utveckling och tillverkning 
av termoverktyg varit en viktig del av Steinels verksamhet. Det ställs höga 
krav på ett professionellt termoverktyg, det måste fungera utan problem 
dag efter dag, år efter år. För att verkligen kunna garantera och hålla den 
högsta kvalitetsnivån tillverkar Steinel, allt från kretskort till plastdetaljer, i 
egna fabriker i Europa.

Karl H Ström är generalagent för Steinel i Sverige sedan 1990. Vårt 
supportcenter och lager finns beläget i Jönköping. Kontakta gärna vår 
kunniga personal så hjälper vi dig.

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | Mer info på www.khs.se


