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gas-tec 600
Snoerloos, op gaswerkend  
lijmpistool

De  gas-tec600 is een snoerloos, robuust, compact hotmelt lijmpistool dat werkt op butaangas. Het vereist geen elektriciteit of batterijen,

maar werkt met eenvoudig navulbare LEC ™ (Liquid Energy Cells) stroomtechnologie. De gas-tec 600 is gebouwd met een zeer hoge standaard 
en bevat een zacht aanvoelende handgreep die volledig in de hand ligt, waardoor het een zeer comfortabel pistool is om te gebruiken.

> Wordt compleet geleverd met 2 lege LEC™-cartridges.
Vul de LEC™-gaspatroon bij met een hoogwaardige
kwaliteit butaan aansteker gas.

> Elk LEC™ -gaspatroon wordt in slechts 15 seconden
opnieuw gevuld - voldoende om de gas-tec 600 ongeveer
1,5 uur te laten draaien

> Eenvoudig in gebruik - draai aan de gasdraaiknop en
druk op de piëzo-ontstekingsknop.

> Bereikt de verwerkingstemperatuur in slechts 5 minuten.

> Thermostatisch geregeld om de optimale temperatuur te
bereiken om de beste lijmafgifte te bereiken.

> De gas-tec 600 kan worden gebruikt voor een groot
aantal toepassingen, van winkelinrichting, displays, parket
en laminaat, massief hout, vloer- en tapijtleggers,
keramische tegels, laagspanningsbedrading,
reparaties van deuk aan auto's en nog veel meer.

> Gebruikt standaard tecbond 12mm (½″) lijmstangen.

> Optionele spuitmonden en reserve LEC™ -patronen
zijn beschikbaar.

Smeltcapaciteit:  1,7 kg/per uur (ca. 34-40 stangen/per uur)
Formaat stang:  diameter 12 mm.
Voltage:  op gas 
Wattage:  185W (gelijkwaardig)
Verwarmer:  katalytisch
Temp. controle:  thermostatische gasklep
Smeltpunt hotmelt:  195°C
Smeltpunt lowmelt:  niet aanwezig
Elektrisch snoer:  draadloos              
Gewicht:  390 gram
Verpakking:  blisterverpakking 
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