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Framgång genom innovation
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STEINEL håller, vad tysk kvalitet lovar
Vi producerar teknik för människor: mångsidiga verktyg, som hjälper hemmafixare och proffs i hundratals
arbetssituationer.
Men vi nöjer oss inte med att bara ha bra idéer. Made
by STEINEL står för användarvänlighet, förmånligt
pris-/prestationsförhållande och i första hand maximal kvalitet och lång livslängd. Så har vi utvecklats
sedan starten år 1959 från pionjärer till marknadsledare. Idag utvecklar och producerar vi produkter i
världsklass på sex europeiska orter. Med tysk kvalitet.
Att uppfylla detta anspråk genom samtliga produktionssteg, betyder för oss:
 Egen forskning och utveckling inom verktygs- och
prototypframställning.
 Produktion på 6 europeiska orter.
 Egen tillverkning av plastmaterial och pressgjutgodsdelar.
 Certificerat kvalitetssystem enligt DIN EN ISO
9001 och produkter som är försedda med alla
relevanta kontrollmärken.
 Egen lagerlogistik, från kommissionering till världsomfattande just-in-time försändning.
 Utveckling av egna försäljningskoncept inklusive
presentation och butiksdisplayer.
 Teknisk service, service-hotline.
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Hetluftspistoler
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Avtagbart skyddsrör

Luftintag med
metallnät

De nya hetluft-stjärnorna
Hetluftspistolen är en universiell hjälp och
problemlösare och hör sedan länge till
grundutrustningen i varje verkstad, hushåll och serviceväska. Oavsett om det
handlar om att krympa kabelförbindningar,
ta bort lack och färg, forma plast eller
tända grillen: Det kraftfulla termoverktyget
från STEINEL hjälper dig i hundratals
arbetssituationer - snabbt och okomplicerat. Fördelarna är uppenbara:
 En mängd användningsområden: renovering, hushåll, elektricitet, idrott, hantverk, återvinning, bilar, medicinteknik.
 Bekväm betjäning med en hand tack
vare de funktionellt placerade styrknapparna.
 Välbalanserad viktfördelning.
 Luftfilter håller främmande partiklar
borta från verktygets inre.
 Dubbelt skydd mot överhettning.
 Det patenterade uppvärmningssystemet av keramik garanterar en lång livslängd.

Användning i hand

LCD-display

Utblåsningsrör i
rostfritt stål

INOX

Knapp för steglös inställning av temperatur
Ergonomiskt
format soft-grepp

3-stegs stegbrytare
för inställning av luftmängd

Halksäkert softbakstycke
Dragavlastad
nätkabel i gummi

Fristående användning

German Quality
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Hetluftspistoler

Hetluft för mer än 100 olika användningsområden

Borttagning av färg

500 – 630 °C

Nästan alla färger och lacker på trä som innehåller olja
och lösningsmedel, kan helt tas bort med hetluft (500 –
630 °C). På ytor underlättar ett bredstrålande munstycke
arbetet och vid arbete med värmekänsliga material
använder man ett riktat munstycke för att avleda värmen.

Krympa kabelförbindningar

250 – 300 °C

Inom elektroteknik och elektronik skyddas kabeländar,
kabelträd eller lödställen ofta med en plastbeläggning.
En krympslang med passande diameter skjuts över
motsvarande ställe och krymps sedan med hetluft
(ca. 250 – 300 °C) och ett reflektormunstycke.

Lödning
Hetluft lämpar sig för mjuklödning. Det rengjorda lödstället värms upp med full effekt (630 °C). Lodet får inte
smälta p.g.a. hetluften, utan måste smälta genom
arbetsstyckets temperatur. Använd reducermunstycken
vid punktlödning, använd reflektormunstycken vid lödning av rör.
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630 °C

600 / 400 °C

Avlödning
Med hetluft kan lödställen, t.ex. på kopparrör, avlödas
med 600 °C. Med påmonterat reflektormunstycke kan
lödstället punktriktat värmas upp. Detta gäller även för
elektroniska komponenter på skadade kretskort. Med
hetluft och ett reducermunstycke kan de avlödas vid
ca. 400 °C och dras av med en specialtång så snart
lodet blir flytande.

250 – 500 °C

Formning
Plattor, rör och stänger av plast kan formas med hetluft
utan att sotfläckar uppstår. Vid plattor värms respektive
ställe via ett påmonterat bredstrålande munstycke (hetluft ca. 200 °C). Rör och stänger formas eller böjs genom
jämn uppvärmning runtom med ett reflektormunstycke
(ca. 250 – 500 °C).
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Hetluftspistoler

Hetluft för mer än 100 olika användningsområden

Svetsning av plastmaterial

250 – 400 °C

Vid svetsning av plastmaterial väljs passande svetstråd
för respektive material (hård PVC, mjuk PVC, PE mjuk,
PE hård, PP, ABS). Tråden förs på den uppvärmda sömmen (ca. 250 – 400 °C) via svetssko (svetssnöre) eller
svetsmunstycke (svetstråd).

+
Svetsning med överlappsfog

300 – 400 °C

Presenningar av plast och belagt tyg kan enkelt sammansvetsas med hetluft. Hetluften (ca. 300 – 400 °C)
tillförs med ett bredstrålande slitsmunstycke. Materialet
mjuknar inom några sekunder och pressas fast med
hjälp av ett tryckrulle.

+

+

Reparation av sportredskap
Sprickor eller brott i t.ex.surfbrädor,
plastbåtar o. d. kan lätt och säkert
repareras med hetluft. Vid långa sprickor bör det skadade stället repareras
med en svetstråd av respektive material.
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Spegelsvetsning

300 °C

Genom spegelsvetsning kan likartade arbetsstycken
(rör, stänger, plattremsor) stumsvetsas. Med en hetlufttemperatur på ca. 300 °C förs arbetsstyckena med ett
lätt tryck från båda sidorna mot spegeln. Den speciella
beläggningen gör att delarna inte fastnar.

+
Anpassa

200 – 400 °C

Med hetluft kan man ergonomiskt anpassa skor med
plasthölje (t.ex Inliner). För det mesta är det bäst att
använda ett bredstrålande munstycke vid medeltemperatur (cirka 200 – 400 °C). På liknande sätt kan man
även bearbeta inlägg.

Tända grillkol

Avlägsna nedsmutsning

Torka bilmattor

Ta bort fogmassa

Torka byggfogar

Torka väggputs

Kantbandsvetsning

Ta bort ogräs

Torka spackelmassa

Reparera stötfångaren

Ta bort dekaler

Bitumensvetsning
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Hetluftspistoler

HL 2010 E
electronic
Mikroprocessorstyrd hetluftspistol med
steglös temperaturreglering, LCD-indikering och kalluftsläge.

Toppmodellen vad mångsidighet, lång
livslängd och ergonomi beträffar. De
extremt höga effektreserverna, den kraftfulla luftströmmen och den högvärdiga
utrustningen uppfyller alla önskemål.
Den tydliga LCD-displayen som finns
integrerad i baksidan syns alltid.

2000 W
50 – 630 °C
150/300/500 l/min.

Inställningsmöjligheter
 Temperaturinställning i steg om 10 °C
via knappar.
 Styrning av luftmängden via 3-stegs
stegbrytaren.
 Kalluftsläge för snabb nedkylning vid
byte av munstycke.
Utrustning
 Elektronisk temperaturreglering.
 Indikering av inställd och uppmätt
temperatur via LCD-displayen.
 Dubbelt överhettningsskydd:
Termostat och termosäkring.
 Ergonomiskt soft-grepp.

 Halksäkert soft-bakstycke.
 Luftintag med metallnät.
 Dragavlastad nätkabel i gummi.
 För hand eller fristående användning.

Användningsexempel för hetluftspistol HL 2010 E

Formning av plattor

Avlödning av kretskort

Svetsning av
plastmaterial

Spegelsvetsning

Krympa kabelförbindningar

Lödning av rör

HL 2010 E electronic
Art.-nr.

E1647568

Dimensioner
(L x B x H)

260 x 90 x 205 mm

Effekt

2000 W

Spänning

230 – 240 V, 50 Hz

Steg
Luftmängd
Temperatur
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1

2

3

150 l/min.

300 l/min.

500 l/min.

50 °C

Temperaturinställning

i steg om 10 °C

Temperaturindikering

LCD-indikering

Vikt

860 g

50 – 630 °C

Hetluftspistol med elektronisk temperaturreglering

HL 1910 E
electronic
Effektstark, elektroniskt reglerad hetluftspistol med temperaturreglering
och kalluftsläge för den kvalitetsmedvetne hemmafixaren.

Hetluftspistol i proffsutförande för nästan
alla arbeten med hetluft. Brytaren för
inställning av temperatur och luftström
är placerad på handtaget och kan lätt
betjänas med en hand.

2000 W
50 – 600 °C
150/300/500 l/min.

Inställningsmöjligheter
 Temperaturinställning i 9 steg via ett
stort inställningshjul.
 Styrning av luftmängd via 3-stegs
stegbrytaren.
 Kalluftsläge för snabb nedkylning vid
byte av munstycke.
Utrustning
 Elektronisk temperaturreglering.
 Termosäkring.
 Ergonomiskt soft-grepp.
 Halksäkert soft-bakstycke.
 Luftintag med metallnät.
 Dragavlastad nätkabel i gummi.
 För hand eller fristående användning.

Användningsexempel för hetluftspistol HL 1910 E

Borttagning av folier

Svetsning av
plastmaterial

Krympa kabelförbindningar

Foliesvetsning

Formning

Lödning

HL 1910 E electronic
Art.-nr.

348410

Dimensioner
(L x B x H)

260 x 90 x 205 mm

Effekt

2000 W

Spänning

230 – 240 V, 50 Hz

Steg
Luftmängd

1

2

3

150 l/min.

300 l/min.

500 l/min.

Temperatur

50 °C

Temperaturinställning

i 9 steg

Temperaturindikering

–

Vikt

850 g

50 – 600 °C
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Hetluftspistoler

HL 1810 S

Mångsidig hetluftspistol med tre olika
lägen för värme och luftmängd som
passar till de flesta arbeten i hus och
hem.

Med 1800 Watt uppnår HL 1810 S en
temperatur på upp till 600°C med en luftmängd på 500 l/min. Därmed är HL 1810 S
den idealiska lösningen för många alldagliga arbeten med hetluft som utförs utan
reducermunstycken.

1800 W
50/400/600 °C
200/300/500 l/min.

Inställningsmöjligheter
 Temperatur och luftström kan ställas in
via 3-stegs stegbrytaren: 200 l/min.,
50°C; 300 l/min., 400°C; 500 l/min.,
600°C.
 Kalluftsläge för snabb nedkylning vid
byte av munstycke.
Utrustning
 Dubbelt överhettningsskydd:
Termostat och termosäkring.
 Ergonomiskt soft-grepp.
 Halksäkert soft-bakstycke.
 Luftintag med metallnät.
 Dragavlastad nätkabel i gummi.
 För hand eller fristående användning.
Användningsexempel för hetluftspistol HL 1810 S

Valla skidor

Lossa hjulmuttrar

Borttagning av färg

Krympa kabelförbindningar

Formning

Kemi

HL 1810 S
Art.-nr.

E1647563

Dimensioner
(L x B x H)

260 x 90 x 205 mm

Effekt

1800 W

Spänning

230 – 240 V, 50 Hz
1

2

3

200 l/min.

300 l/min.

500 l/min.

50 °C

400 °C

600 °C

Steg
Luftmängd
Temperatur
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Temperaturinställning

3-stegs

Temperaturindikering

–

Vikt

780 g

Hetluftspistol med steginställd temperaturreglering

HL 1610 S

Prisvärd modell för hemmafixaren med
två olika för värme och luftmängd till
många olika användningsområden.

Med denna modell för nybörjare erbjuder
Steinel en beprövad och tillförlitlig hetluftspistol för samtliga arbeten upp till 500°C,
som utförs utan reducermunstycken.
Förutom den obligatoriska termosäkringen
sörjer även en återställbar termostat för ett
effektivt skydd mot överhettning.

1600 W
300/500 °C
240/450 l/min.

Inställningsmöjligheter
 Temperatur och luftström kan ställas in
via 2-stegs stegbrytaren: 240 l/min.,
300°C; 450 l/min., 500°C.
Utrustning
 Dubbelt överhettningsskydd:
Termostat och termosäkring.
 Dragavlastad nätkabel i gummi.
 För hand eller fristående användning.

Användningsexempel för hetluftspistol HL 1610 S

Tända grillkol

Tina upp
vattenledningar

Borttagning av färg

Torka färg

Valla snowboard

Krympa kabelförbindningar

HL 1610 S
Art.-nr.

348014

Dimensioner
(L x B x H)

240 x 89 x 200 mm

Effekt

1600 W

Spänning

230 – 240 V, 50 Hz

Steg
Luftmängd
Temperatur

1

2

240 l/min.

450 l/min.

300 °C

500 °C

Temperaturinställning

2-stegs

Temperaturindikering

–

Vikt

700 g
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Hetluftspistoler
HL 2010 E

HL 1910 E

electronic

electronic

Tillbehör endast för elektroniska hetluftspistoler
INOX
Hetluft med system
Användningsmöjligheterna för STEINEL
hetluftspistoler är nästan obegränsade.
Många gånger kan ett optimalt resultat
endast uppnås med lämpliga tillbehör.
Därför erbjuder STEINEL ett omfångsrikt sortiment av i kvalitet och användning perfekt anpassade munstycken,
hjälpverktyg och förbrukningsmaterial.
Samtliga munstycken är tillverkade i
rostfritt stål. Allt detta tillsammans ger
STEINEL ett unikt och komplett system
för hetluft.

Svetsspegel
80 mm

Bredstrålande
slitsmunstycke

Slitsmunstycke

Art.-nr. 072117

Art.-nr. 074715

Art.-nr. E1647582

För stumsvetsning av
HT-rör, kabelkanaler,
plaststänger.

För svetsning av
presenningar.

För svetsning av
presenningar.

Monteras på 14 mm
reducermunstycke.

Monteras på 14 mm
reducermunstycke.

Monteras på 9 mm
reducermunstycke.

Svetssko

Lödreflektormunstycke

Reducermunstycke
9 mm

Reducermunstycke
14 mm

Plastsvetstråd

Art.-nr. E1647578

Art.-nr. 074616

Art.-nr. E1647576

Art.-nr. 070717

Art.-nr. 073213

För bearbetning av
plastsvetstråd på upp
till Ø 6 mm.

För lödning och
krympning av lödmuffar och krympslangar.

Punktriktad hetluft vid
avlödning och PVCsvetsning.

Punktriktad hetluft vid
avlödning och PVCsvetsning.

För säker svetsning av
mjukt PVC-plastmaterial.

Plastsvetstråd

Plastsvetstråd

Plastsvetstråd

Plastsvetstråd

Plastsvetstråd

Art.-nr. 073312

Art.-nr. 073114

Art.-nr. 071219

Art.-nr. 073411

Art.-nr. 074210

För säker svetsning av
LDPE-plastmaterial.

För säker svetsning av
hårt PVC-plastmaterial.

För säker svetsning av
HDPE-plastmaterial.

För säker svetsning av
PP-plastmaterial.

För säker svetsning av
ABS-plastmaterial.

Monteras på 9 mm
reducermunstycke.
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HL 2010 E

HL 1910 E

electronic

electronic

HL 1810 S

HL 1610 S

Tillbehör för elektroniska och steginställda hetluftspistoler

Brett reflektormunstycke

Riktat munstycke
75 mm

Riktat munstycke
50 mm

Bredstrålande
munstycke 75 mm

Bredstrålande
munstycke 50 mm

Art.-nr. 073015

Art.-nr. E1647588

Art.-nr. 070311

Art.-nr. E1647584

Art.-nr. 070113

För formning och
krympning vid stora
diametrar.

Skyddar genom avledning, t.ex. fönsterrutor
från överhettning.

Skyddar genom avledning mot överhettning
vid trånga ställen.

För bred luftfördelning
vid torkning, borttagning av färg etc.

Ger luftfördelning vid
små ytor, t.ex.på skidor.

Reflektormunstycke

Reducermunstycke
20 mm

Tryckrulle

Färgskrap-set

Art.-nr. E1647590

Art.-nr. E1647580

Art.-nr. 012311

Art.-nr. 010317

För lödning av rör och
krympning av krympslangar.

För punktriktad värmestråle, för t.ex.
kantbandsvetsning.

För svetsning av kantband samt svetsning
av PVC-presenningar.

Den kompletta uppsättningen för borttagning av färg, inklusive
reservklinghållare,
reservklingor och
färgskrapa.

Krympslang I

Krympslang II

Krympslang-set

Art.-nr. 071318

Art.-nr. 071417

Art.-nr. 075811

För krympning av
kabeländar, kabelbrott
och skarvar.
Ø 1,6 – 4,8 mm

För krympning av
kabeländar, kabelbrott
och skarvar.
Ø 4,8 – 9,5 mm

Den kompletta uppsättningen för krympning, inklusive reflektormunstycke,
krympslangar I Ø 1,6 – 4,8 mm och
krympslangar II Ø 4,8 – 9,5 mm.

German Quality
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Limpistoler
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Sammanhållning
Som svar på de flesta problemen hör limpistolen idag till grundutrustningen i varje
verkstad. Och även i många hushåll är
limpistolen numera oumbärlig.
Smältlimmet förbinder tillförlitligt de flesta
material med varandra och kan dessutom
användas som allround häft- och fogmassa.

Kapslad smältkammare
med mycket hög smälteffekt

Mekanisk frammatning

STEINEL har varit tongivande i utvecklingen av denna moderna limningsteknik,
och är även idag tongivande när det gäller ett väl utvecklat koncept och tysk kvalitet.
 Limmar papper, kartong, papp, trä,
läder, sten, metall eller plastmaterial.

Ytterligare en PTCuppvärmning för kort
uppvärmningstid

 Mångsidigt användbart.
Elektronisk temperaturstyrning genom modern
PTC-värmeteknik

 Hög smälteffekt.

Tack vare värmeackumulatorn kan man
arbeta utan sladdar

Kontinuerlig drift
genom enkel omplacering av nätsladden

German Quality
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Limpistoler

Många möjligheter med smältlim

För limning vid olika hobbyarbeten är
limpistolen ett oumbärligt, praktiskt
verktyg. Ingen annan teknik är så
mångsidigt användbar som limning
med smältlim.
Papper, kartong, papp, trä, läder,
glas, sten, metall eller plast – med
Gluematic 5000 eller 3002 från STEINEL
kan man limma så gott som allt.
På dessa sidor visar vi bara på några
exempel där smältlimmet kan användas vid hobbyarbeten. För fantasin
och kreativiteten finns det sedan inga
gränser.

20
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Limpistoler

Gluematic 5000

Elektroniskt reglerad limpistol med
mycket hög smälteffekt för limning
utan sladd.

Toppmodellen för limning med smältlim
förenar komfortabelt handhavande med
hög prestanda. Den kapslade smältkammaren används som värmeackumulator, som gör det möjligt att arbeta utan
besvärande sladd. Nätsladden kan anslutas direkt till limpistolen om större mängder lim kontinuerligt ska appliceras.

Produktfördelar
 Mycket hög smälteffekt.
 Tack vare värmeackumulatorn kan
man arbeta utan sladd.
 Laddningsstation med integrerad
droppskål.
 Automatisk nätanslutning och uppvärmning av limmet när limpistolen
placeras i laddningsstationen.
 Elektronisk temperaturstyrning genom
modern PTC-värmeteknik.
 Kontinuerlig drift genom enkel omplacering av nätsladden.

 Energibesparande standby-drift
och korta uppvärmningstider genom
ett elektroniskt reglerat och dubbelt
uppvärmningssystem.
 Mekanisk frammatning av limstavarna
för en snabb och väldoserad limning.

Användningsexempel för Gluematic 5000 och Gluematic 3002

Limning av paket

22

Limma isoleringsrör

Dragning av
telefonkablar

Applicering av skyltar

Dekorering av
tvålskålar

Hobbyarbeten

Gluematic 5000

Limstavar Ø 11 mm

Art.-nr.

E1647376

E1647398

044930

Dimensioner
(L x B x H)

185 x 32 x 180 mm

250 mm

250 mm

250 mm

Vikt

330 g (utan stativ)

200 g

500 g

2000 g

Effekt

Uppvärmningsfas ca.500 W
Varmhållningsfas ca. 20 W
Arbetsfas
ca.120 W

Spänning

220 – 240 V

Uppvärmningstid

3 – 5 min.

Limstavar

Ø 11 mm

Smälttemperatur

210 ° – 220 °C

Limkapacitet

ca. 22 g/min.

E1647390

Elektroniskt reglerade limpistoler

Gluematic 3002

Prisvärd elektroniskt reglerad limpistol
med hög smälteffekt för hobby och
hantverk.

Med limpistolen Gluematic 3002 behöver
man inte avstå från den moderna och
mångsidiga limningsmetoden. Den enkla
hanteringen gör denna produkt till ett
mycket användbart verktyg. Den finns
också att köpa som ett komplett set för
olika hobbyarbeten.

Produktfördelar
 Hög smälteffekt.
 Elektronisk temperaturstyrning genom
modern PTC-värmeteknik.
 Enkel hantering tack vare mekanisk
frammatning för limstavar.
 Limfogen är stark och kan belastas
redan efter ca. 2 minuter.
 Komplett set i plastbox för hobbyfolk.

Användningsexempel för Gluematic 5000 och Gluematic 3002

Limning av kartonger

Limning för
modellbygge

Applicera metallbeslag

Fastsättning av blomsterarrangemang

Fastsättning av
dymlingar

Gluematic 3002

Limstavar Ø 11 mm

Art.-nr.

E1647370

E1647398

044930

E1647390

Dimensioner (L x B x H)

185 x 30 x 160 mm

250 mm

250 mm

250 mm

Vikt

320 g

200 g

500 g

2000 g

Effekt

Uppvärmningsfas ca. 200 W
Varmhållningsfas ca. 16 W
Arbetsfas
ca. 45 W

Spänning

100 – 240 V

Uppvärmningstid

7 min.

Limstavar

Ø 11 mm

Smälttemperatur

206 °C

Limkapacitet

ca. 16 g/min.

Reparera keramiska
föremål

Lim- och hobbyarbetsset
E1647373
Innehåll:
- Gluematic 3002
- plastbox
- 200 g limstavar
- utförlig broschyr med många
tips om limning med smältlim.
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