
GluePRO
Smältlimning för proffs. Snabb och exakt.



STEINEL RubrikbezeichnungVälkommen till nya möjligheter med smältlimning!

Inget mindre än den ultimata limpistolen! Det var det krav vi ställde på oss själva vid utvecklingen av GluePRO. Vår mång-
åriga erfarenhet av tillverkning och utveckling av limpistoler, i kombination med krav och önskemål från användare, har blivit 
byggklossarna i framtagandet av den nya generationen limpistoler. Resultatet blev inte en utan två limpistoler, GluePRO 300 
och 400 LCD. En basmodell och en avancerad modell med exakt inställning av temperatur för användning tillsammans med 
olika typer av smältlim. 
Vad som utmärker GleuPRO är den genomtänkta ergonomin och de många smarta funktionerna. Stor vikt har även lagts vid 
att familjen GluePRO ska ha en hög kvalité, från plastdetaljer till minsta elektronik-komponent. 

Halksäkert 
grepp

Aktuell temperatur 
visas på LCD-display
(GluePRO 400 LCD)

Exakt gradinställning,  
för användning med  
alla typer av smältlim  
(GluePRO 400 LCD) 

Utbytbart  
munstycke

Ögla för enkel  
upphängning

För Ø 11  mm 
limstavar

Inställbar  
limmängd  
per matning

Ergonomiskt 
handtag för  

frammatning

Avtagbart stöd,
perfekt vid 
limning på 

svåråtkomliga 
ställen

Fin munstycke  
Ø 1,5 mm 
art nr: E1639804

Standard munstycke  
Ø 3,0 mm 
art nr: E1639805

Grov munstycke 
Ø 4,5 mm 
art nr: E1639806

Vinklat munstycke Ø 3,0  mm
art nr: E1639807
(passar till standard munstycke)

VSchlytschkowa
Durchstreichen

VSchlytschkowa
Eingefügter Text
Just say "Fin munstycke" without the 1,5mm



STEINEL Rubrikbezeichnung

Universal  
190 °C

Flex  
190 °C

Fast  
190 °C

Acrylate 
200 °C

Low Melt 
130 °C

Limpistol GluePro 400 LCD kan  
levereras i stabil väska.

Exakt temperaturinställning
Limpistol GluePRO 400 LCD

STEINELs sortiment finns det flera olika smältlim med olika smälttemperaturer. Det ger möjlighet att optimalt använda 
smältlim för en mängd olika användningsområden.  På limpistol GluePRO 400 LCD är det möjligt att exakt ställa in önskad 
temperatur. Oavsett om det gäller limstav för akrylat, som kräver hög temperatur eller speciella limstavar med låg smält-
temperatur – kan den rätta temperaturerna lätt och bekvämt ställas in på limpistolen. GluePRO 400 LCD är limpistolen för 
proffsanvändning inom industri och hantverk.

Tekniska data 
Uppvärmningstid: < 2 min.
Temperatur: 40-230 °C
Effekt: 400 W uppvärmningsfas, 110W varmhållning
Limkapacitet: 1,5 kg / h
Limstavar: Ø 11 mm
Mått (L x B x H): 290 x 230 x 70 mm
Spänning: 220-230  V, 50/60  Hz 

Art nr:
E16 398 02 GluePro 400 
E16 398 03 GluePro 400 väska

Uppvärmnings-
fas

Inställd  
temperatur

För varmt

Lim som passar till GluePRO 400 LCD

Display med temperaturvisning via siffror, 
även med färgindikation. 

VSchlytschkowa
Durchstreichen

VSchlytschkowa
Eingefügter Text
2 kg/h

VSchlytschkowa
Notiz
please add the information, that the case-version includes the "Standard munstycke 3mm" and 3 glue sticks Universal



STEINEL Rubrikbezeichnung

Universal  
190 °C

Flex  
190 °C

Fast  
190 °C

Limpistol GluePro 300 kan  
levereras i stabil väska.

Kvalitetsverktyg med lång livslängd 

Limpistol GluePRO 300 

Limpistolen är idag ett mycket användbart verktyg för hantverkare men används även till stor del inom industri och service. 
Speciellt för professionell användning är faktorer som kvalitet, tillförlitlighet och ergonomi avgörande för snabb och säker  
användning. Steinels GluePRO 300 har en robust konstruktion och unik design som gör att arbetet med limpistolen blir 
enkelt och lättsamt. Matningsinställningen gör det möjligt att individuellt anpassa limmängden per matning. Det halksäkra 
greppet gör arbetet extra säkert. Med en patenterad funktion för uppvärmning och temperaturstabilisering garanteras ett 
slitstarkt och funktionssäkert verktyg. GluePRO 300 är ett kvalitetsverktyg med lång livslängd. 

Tekniska data 
Uppvärmningstid: < 3 min.
Temperatur: 190 °C
Effekt: 300 W uppvärmningsfas, 90 W varmhållning
Limkapacitet: 1,2 kg / h
Limstavar: Ø 11 mm
Mått (L x B x H): 290x230x70mm
Spänning: 220-230  V, 50/60  Hz

Art nr:
E16 398 00 GluePro 300 
E16 398 01 GluePro 300 väska

Lim som passar till GluePRO 300

VSchlytschkowa
Notiz
please add the information, that the case-version includes 3 glue sticks Universal

VSchlytschkowa
Durchstreichen

VSchlytschkowa
Eingefügter Text
1,5



STEINEL Rubrikbezeichnung
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GluePRO limpistol med potential att bli favoritverktyget.

Nya familjen av limpistoler GluePRO från STEINEL skapar flera nya möjligheter att använda smältlim.  
GluePRO kan användas både för hantverksmässig och industriell användning tack vare sin höga kvalité  
och genomtänkta funktion och inte minst den ergonomiska utformningen. Till GluePRO finns det flera  
olika typer av lim med olika egenskaper som är anpassade för olika applikationer. 



STEINEL Rubrikbezeichnung

Universal 
190 °C

Flex 
190 °C

Fast 
190 °C

Low Melt 
130 °C

Acrylate 
200 °C

KARL H STRÖM AB
Verktygsvägen 4  |  SE-553 02 Jönköping 
Telefon 036 - 550 33 00 
www.khs.se

08
/2

01
8 

  
08

43
9 

  
Te

kn
is

ka
 ä

nd
rin

ga
r 

fö
rb

eh
ål

le
s.

Limstavar för proffsanvändning från STEINEL.
Hållbarhet och hög åldringsbeständighet.

STEINELs sortiment av limstavar består av 5 olika typer av smältlim,  speciellt utvecklade för olika applikationsområden.  
Samtliga typer har diameter 11 mm och är optimerade för användning med STEINELs limpistoler i serie GluePRO.  
På särskild beställning finns även samtliga smältlim i förpackning om 10 kg, kontakta oss för mer info

För GluePro 300 /400

Allround lim. Fritt från lösningsmedel.
•  Smälttemperatur: 190 °C
•  Belastningsbart efter: ca 60-90 sek.
•  Öppningstid: max. 15 sek.

20 st. 600 g art nr: E1693950

För GluePro 300 /400

Smältlim med lång öppningstid.  
Fritt från lösningsmedel.
• Smälttemperatur: 190 °C
•  Belastningsbart efter ca 100-120 sek.
•  Öppningstid: 60-80 sek.

20 st. 600 g art nr: E1693951

För GluePro 300 /400

Snabbfixerande lim för olika material.  
Fritt från lösningsmedel.
• Smälttemperatur: 190 °C
• Belastningsbart efter ca 30 sek. 
•  Öppningstid: ca. 8 sek.

20 st. 600 g art nr: E1693952

För GluePro 400

Akrylat special lim för hög åldrings- och  
temperaturbeständighet. Fritt från lösningsmedel.
• Smälttemperatur: 200 °C
• Belastningsbart efter: ca 60 sek.
• Öppningstid: max. 15 sek.

20 st. 600 g art nr: E1693954

För GluePro 400

Smältlim med låg smälttemperatur för  
känsliga material. Fritt från lösningsmedel.
• Smälttemperatur: 130 °C 
• Belastningsbart efter ca 80-100 sek.
•  Öppningstid: max. 40 sek.

20 st. 600 g art nr: E1693953

Material Universal Akrylat Fast Flex Low Melt

Trä • • • •
Papper • • • • •
Lackat papper • •
Papp/kartong • • • • •
Gummi • • •
Neopren • • •
Textilier • •
Läder •
Glas • •
Keramik • •
Metall • •
ABS • • • • •
Melamin • •
PA • •
PC • • • •
PE • • •
PET • • •
Plexiglas® • • •
PMMA • • •
POM • •
PP • • •
PS •
PVC • • • •
Hård PVC • • •
PU-skum •
Frigolit •

Tider och rekommendationer av lim är riktvärden.




