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Mechanische hotmeltlijmpistolen

Onze handpistolen zijn onontbeerljke hulpstukken voor veel toepassingsgebieden. Of dat het nu gaat om de automobielindustrie, 
de verpakkingsindustrie, de houtbewerking, de speelgoedindustrie, beurs- en winkelopbouw - toepassingsgebieden zijn praktisch 
onbegrensd. Perfect lijmen van bijvoorbeeld hout, kunststoffen, rubber, stoffen, leder, papier, kartonnen dozen, aardewerk of   
metaal. BÜHNEN heeft daarvoor diverse geschikte typen hot melt die exact toegesneden zijn op de betreffende toepassingen.

Waarom BÜHNEN?

›  Slechts één aanspreekpartner voor 
alle vragen over lijmtechnologie

› Snelle levering, ook van kleine 
 hoeveelheden
› Snel bereikbaar en dicht bij de klant
› Hoge adviesvaardigheid

HB 181 en HB 181 LT – Expertniveau
Goed handwerk heeft goed gereedschap nodig. De BÜHNEN HB 181 
is de instap in de expertklasse. Het lichtgewicht ligt goed in de hand. 
De smalle constructie maakt het lijmen met het apparaat overzichtelijk 
en veilig.

Voordelen en kenmerken HB 181 en HB 181 LT
›  klein en handig
›  weinig kracht nodig voor de bediening
›  universele standaard, veelzijdige opbergmogelijkheden
›  vaste nozzle (diameter 2,5 mm)
› leverbaar in doos

Andere voordelen en kenmerken van de HB 181 LT                                                                                     
De Low Temperature (LT) Versie van de HB 181 verwarmt een 
geschikte hot melt tot 120°C. Hierdoor kan met bijzonder warmte-
gevoelige materialen zoals bijvoorbeeld styropor (EPS) gewerkt 
worden.
› „Low Temperature“ (120°C)                                                                                                        
› Ontziet vingers en materiaal                                                                                            
› Minimaliseert brandwonden                                                                              
› Laag energieverbruik
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HB 191 – Vakmanschap
Vakmensen gebruiken de HB 191. Het lijmpistool heeft een hoge 
smeltcapaciteit tot 0,7 kg per uur. De universele standaard maakt het 
mogelijk een individuele positie in te stellen. Bovendien kan het appa-
raat in- en uitgeschakeld worden zonder van de netstroom gehaald te 
moeten worden. De rubberen handgreep ligt aangenaam in de hand.

De hoeveelheid lijm die gedoseerd wordt, is afhankelijk van de diame-
ter van de nozzle. De gemonteerde 3,0 mm nozzle kan uitgewisseld 
worden. Nozzles met kleinere en grotere diameter op aanvraag.  

Voordelen en kenmerken
›  Zeer goede ergonomie, moeiteloos werken (slanke en rubberen 
 handgreep, trigger dicht bij de handgreep)
›  Klein en handig
›  Laag gewicht
›  Hoge smeltcapaciteit
›  Nozzle uitwisselbaar (standaard diameter 3,0 mm)
›  Leverbaar in blisterverpakking of in koffer
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HB 196 – Professioneel niveau
Een klasse op zich: Het kleinste model van de wing.line® serie. Slank, 
zwart, blauw met afneembare netstekker. Het apparaat kan een stick 
zonder stroomaansluiting verwerken. Kortdurend gebruik buiten of op 
afstand van de werkplaats zijn nu mogelijk. 

De standaard (verwijderbaar) maakt het mogelijk het pistool veilig op 
de werkbank te laten. Zonder standaard kan op moeilijk bereikbare 
plaatsen probleemloos gewerkt worden. 

De verlichte in- en uitschakelaar laat in een oogopslag zien of het 
apparaat ingeschakeld is. 125 Watt zorgt ervoor dat de bedrijfstem-
peratuur snel bereikt wordt. De gemonteerde 3,0 mm nozzle kan 
waar nodig uitgewisseld worden. Nozzles met kleinere en grotere 
diameter op aanvraag. 

Voordelen en kenmerken
›  Moeiteloos werken door de lange trigger
›  Verwijderbare stekker voor snoerloos werken
›  Zeer hoge smeltcapaciteit
›  Geïntegreerde in- /uitschakelaar (verlicht)
›  Nozzle uitwisselbaar (standaard diameter 3,0 mm)
›  Leverbaar in doos of koffer
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Toepassingsgebieden

›  Verpakking
› Displayproductie
› Automotive
› Bloemsierkunst
› Textielindustrie
› Schuimrubber
› Meubelindustrie
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Telefon: +49 (0) 421 51 20 0
Telefax:  +49 (0) 421 51 20 260
info@buehnen.de

BÜHNEN GmbH & Co. KG
Hinterm Sielhof 25
28277 Bremen · Germany
www.buehnen.de

Telefon: +43 (0) 2622 23971
Telefax:  +43 (0) 2622 24031
info@buehnen-klebetechnik.at 

BÜHNEN Klebesysteme GmbH
Fischauer Gasse 150 
2700 Wiener Neustadt (NÖ) · Austria
www.buehnen-klebetechnik.at

* afhankelijk van temperatuur en viscositeit van de lijm

Technische gegevens  HB 181 / HB 181 LT 

Afmeting  215 x 180 x 38 mm

Gewicht  270 g

Bedrijfsspanning 220-240 V, 50 Hz

Vermogen  80 W

Verwerkingstemperatuur  190 °C / 120 °C LT

Hotmeltkaarsen  200 mm / 300 mm lengte, Ø 12 mm

Smeltcapaciteit*  0,3–0,6 kg/h

* afhankelijk van temperatuur en viscositeit van de lijm

Technische gegevens HB 191

Afmeting  220 x 190 x 38 mm

Gewicht  270 g

Bedrijfsspanning  220-240 V, 50 Hz

Vermogen  100 W

Verwerkingstemperatuur 190 °C

Hotmeltkaarsen  200 mm / 300 mm lengte, Ø 12 mm

Smeltcapaciteit*  0,4–0,7 kg/h

Technische gegevens HB 196
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200 mm / 300 mm lengte, Ø 12 mm

0,5–0,8 kg/h

* afhankelijk van temperatuur en viscositeit van de lijm

Kegelnozzle 
Ø 1,5 mm / 2,5 mm / 3 mm
L = 38 mm
Schroefdraad: UNF 7/16  

Kegelnozzle 
Ø 3 mm
L = 45 mm 
Schroefdraad: UNF 7/16 

Buisnozzle: 
Ø 3 mm
L = 32 mm
Schroefdraad: UNF 7/16

Balancer       
voor 1,0-2,0 kg  

Pijpnozzle lang geperst
L = 40 x 5 mm
Schroefdraad: UNF 7/16   

Nozzle voor fijne deeltjes
Ø 1 mm
L = 29 mm
Schroefdraad: UNF 7/16 

Puntnozzle lang 
Ø 1,8 mm
L = 32 mm
Schroefdraad: UNF 7/16

Siliconen onderlegger 
Afmetingen: 500 x 600 x 2 mm
Kleur: blauw 

Accessoires mechanische hotmeltlijmpistolen

Technische gegevens / Lijmen

Lijmkeuze 

Naam Basis   Vorm  Beschrijving

A0364.1  EVA   2  snelle opname hoge herstelkrachten

A1189 EVA    2       Huishouden, bloemsierkunst, hobby

A2075.1  EVA  2  helder als water, ook in 300 mm lengte verkrijgbaar

A2738-300 EVA  2  Low temp. voor gevoelige oppervlakken, in 300 mm lengte

A1325.1      EVA 2         voor geverfde en van folie voorziene oppervlakken

Basis: EVA - Ethyleen-vinylacetaat Wijze van Verpakken: 2 - Kaarsen (ca. 12 mm, 200 mm lang)  


