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Smeltcapaciteit 1,9 kg/per uur (ca. 76 stangen /per uur)
Formaat stang 12 mm.
Voltage 18 Volt
Wattage 20 W (150W)
Verwarmer PTC (phenylthiocarbamide)
Temp. controle zelfregulerend
Smeltpunt hotmelt 195°C
Smeltpunt lowmelt n/a 
Elektrisch snoer draadloos 
Gewicht alleen apparaat 530 gram, pistool met batterij 980 gram.

b-tec-807-koffer

Volledig draagbaar
De B-Tec 807 wordt aangedreven door een oplaadbare accu, 
waardoor deze verplaatsbaar is.

Zonder netsnoer hebben gebruikers de mogelijkheid om vrijwel 
overal te werken. Het biedt hierdoor grote mogelijkheden 
waardoor het ideaal is voor lastige toepassingen zoals het 
bevestigen van plinten op een houten vloer en het bevestigen 
van spijkerlatten op vloer om maar enkele mogelijkheden te 
noemen. 

Snel en eenvoudig opladen
De B-TEC 807 is ontworpen om het veelgebruikte batterijsysteem 
RYOBI 18V 1,5 Ah lithium + consumentenbatterij te gebruiken, 
die ook gebruikt worden in een groot aantal RYOBI draagbare 
gereedschappen. Deze batterij, samen met de oplader, kan 
worden opgeladen in ca. 60 minuten. Dus is het eenvoudig om je 
lijmpistool opgeladen en klaar voor gebruik te hebben. Bovendien 
bevat de accu 4-traps laadvermogen lichtjes om aan te geven 
hoeveel laadstatus er overblijft, waardoor het nog makkelijker is 
om te weten wanneer deze opgeladen moet worden.

Makkelijk te gebruiken
Met een verstelbare handgreep en een soft-feel handgreep, is 
de B-TEC 807 erg comfortabel om te gebruiken. Het is ook 
ontworpen met een smal spuitkop verlengstuk die standaard is, 
zodat het nog makkelijker is om lijm aan te brengen. Dat is 
handig, omdat de B-TEC 807 is ontwikkeld voor het gebruik van 
standaard 12 mm. tecbond hoge prestatie leverende hotmelt 
lijmstangen.

Snelle opwarmtijd
Zet de ON/OFF-schakelaar op ON om het opwarmen te beginnen. 
Het bereikt zijn bedrijfstemperatuur in ca. 3 minuten - het zal het 
laadvermogen van de batterij niet te veel verbruiken terwijl deze aan 
het opwarmen is.

4 opties beschikbaar 
De B-TEC 807 is verkrijgbaar in een kit met een RYOBI 18V 1,5 
lithium + batterij en een bijbehorende oplader in een robuuste 
kunststof koffer. Als alternatief, kan het pistool los besteld worden 
met of zonder koffer. De batterij en oplader zijn ook los van elkaar 
verkrijgbaar.  
Vanwege het prijsniveau in Nederland kunt u de batterij en oplader 
het beste bij een bouwmarkt of speciaalzaak aanschaffen bijv. 
Conrad.

b-tec 807 Op batterijen werkend 12 mm. lijmpistool
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Volledig mobiel, robuust en 12 mm. lijmpistool dat werkt op een batterij. Eenvoudig en comfortabel in 
gebruik, met een middelgroot gebruik, 3 minuten opwarmtijd en een verlichte ON/OFF-schakelaar. 
Draagbare koffer wordt geleverd met lijmpistool, batterij en oplader.  




