
HB 240 / HB 250

-30 %
Sil potřebných ke 
stlačení spouště

pro eliminaci 
únavy při práci

wing.line®stick



HB 240

Technické údaje  HB 240

Rozměry

Hmotnost

Provozní napětí

Příkon

Teplota zpracování

Tavné tyčky

tavicí výkon*

260 x 215 x 85 mm

605 g

220-230 V, 50/60 Hz

300 W

190 °C

200 mm / 300 mm délka, Ø 12 mm

1–1,5 kg/h

*  v závislosti na teplotě a viskozitě lepidla

Výhody a vlastnosti
›  o 30 % snížené odtahové potřebné ke stlačení spouště pro eliminaci   
 únavy při práci
›  přesná, elektronická regulace teploty
›  Mechanické omezení zdvihu pro přesně opakovatelné nanesení tavného   
 lepidla.
›  Vzdálenost spouště od rukojeti lze pohodlně upravit pro všechny   
 velikosti rukou
›  Velmi vysoký tavicí výkon
›  Integrovaný vypínač zapnuto / vypnuto (osvětlený) s indikátorem   
 připravenosti
›  Tryska je vyměnitelná (standardní průměr 3,0 mm)
›  Dodává se v krabici nebo kufříku
›  Stojan je odnímatelný
›  Zařízení použít s balancerem

HB 240 lze použít mimo jiné s následujícími našimi lepidly:
A20158.1, A20206.1, A20364.1, A21289, 
A21325.1, A21575, A22075.1, B21321, J21619
Další informace najdete na www.buehnen.de/klebstoffe

  wing.line®stick

190°C

300 W

12 mm

Nový

Výhody a vlastnosti
›  o 30 % snížené odtahové síly potřebné ke stlačení spouště pro  
 eliminaci únavy při práci
›  V rukojeti integrovaná regulace teploty +/- 1 °C, která je řízená  
 mikroprocesorem, je plynule nastavitelná a je vybavena digitálním  
 indikátorem stavu
›  Blokování teploty a programovatelné snížení teploty
›  Mechanické omezení zdvihu pro přesně opakovatelné nanesení  
 tavného lepidla.
›  Vzdálenost spouště od rukojeti lze pohodlně upravit pro všechny  
 velikosti rukou
›  Velmi vysoký tavný výkon
›  Tryska je vyměnitelná (standardní průměr 3,0 mm)
›  Dodává se v kufříku
›  Stojan je odnímatelný
›  Zařízení lze použít s balancerem

HB 250 lze použít mimo jiné s následujícími našimi lepidly:
A20158.1, A20206.1, A20364.1, A21289, A21325.1, A21575, 
A22075.1, B21321, J21619, C20460, C20874, C20874S
Další informace najdete na www.buehnen.de/klebstoffe

Digitální indikátor stavu 
je integrovaný v rukojeti

40-
230°C

400 W

12 mm

HB 250

Technické údaje  HB 250

Rozměry

Hmotnost

Provozní napětí

Příkon

Teplota zpracování

Tavné tyčky

Tavicí výkon*

260 x 215 x 85 mm

605 g

220-230 V, 50/60 Hz

400 W

40-230 °C

200 mm / 300 mm délka, Ø 12 mm

1,2–1,7 kg/h

*  v závislosti na teplotě a viskozitě lepidla          

Nejvýkonnější

přístroj

ve své tříděwing.line®stick

Nový
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HB 240 a HB 250 umožňují eliminaci únavy při práci ddíky nízké síle potřebné ke stlačení spouště. Velmi vysoký tavicí výkon a 
inovativní, patentovaný systém spouště včetně nové tavné komory stanovují standardy ve své třídě. HB 250 nabízí také velmi 
přesnou elektronickou regulaci teploty, která je integrovaná v rukojeti. Oba přístroje zajišťují procesně bezpečnou práci během 
všech aplikací tavného lepidla.




