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L I J M S Y S T E M E N

-30 %
Triggerkrachten

voor werken zonder 
vermoeid te raken

wing.line®stick



HB 240

Technische gegevens  HB 240

Afmetingen

Gewicht

Bedrijfsspanning

Vermogensopname

Verwerkingstemperatuur

Hotmeltkaarsen

Smeltcapaciteit*

260 x 215 x 85 mm

605 g

220-230 V, 50/60 Hz

300 W

190 °C

200 mm / 300 mm lengte, Ø 12 mm

1–1,5 kg/h

* steeds afhankelijk van temperatuur en viscositeit van de lijm

Voordelen en kenmerken
›  30 % verlaagde triggerkrachten voor werken zonder vermoeid te  
 raken
›  Precieze, elektronische temperatuurregeling
›  Mechanische slagbegrenzing voor het exact kunnen herhalen van de  
 hotmeltapplicatie
›  Comfortabele afstand van  triggerhendel tot handgreep om alle  
 handafmetingen in te stellen
›  Zeer hoge smeltcapaciteit
›  Geïntegreerde aan-/uitschakelaar (verlicht) met stand-by-indicator
›  Nozzle verwisselbaar (standaarddiameter 3,0 mm)
›  Leverbaar in een doos of een koffer
›  Standaard verwijderbaar
›  Apparaat voor gebruik met een balancer

Bij de HB 240 passen o.a. onze volgende lijmsoorten:
A20158.1, A20206.1, A20364.1, A21289, 
A21325.1, A21575, A22075.1, B21321, J21619
Meer informatie onder www.buehnen.de/klebstoffe

  wing.line®stick

190°C

300 W

12 mm

Nieuw

Voordelen en kenmerken
›  30 % verlaagde triggerkrachten voor werken zonder vermoeid te  
 raken
›  Door microprocessor gestuurde, traploos instelbare, in de handgreep  
 geïntegreerde temperatuurregeling ± 1°C met digitale 
 statusindicator
›  Temperatuurvergrendeling en programmeerbare temperatuurverlaging
›  Mechanische slagbegrenzing voor het exact kunnen herhalen van de  
 hotmeltapplicatie
›  Comfortabele afstand van  triggerhendel tot handgreep om alle  
 handafmetingen in te stellen
›  Zeer hoge smeltcapaciteit
›  Verwisselbare Nozzle (standaarddiameter 3,0 mm)
›  Leverbaar in een koffer
›  Standaard verwijderbaar
›  Apparaat voor gebruik met een balancer

Bij de HB 250 passen o.a. onze volgende lijmsoorten:
A20158.1, A20206.1, A20364.1, A21289, A21325.1, A21575, 
A22075.1, B21321, J21619, C20460, C20874, C20874S
Meer informatie op www.buehnen.de/klebstoffe

Digitale statusindicator 
geïntegreerd in de 

handgreep40-
230°C

400 W

12 mm

HB 250

Technische gegevens  HB 250

Afmetingen

Gewicht

Bedrijfsspanning

Vermogensopname

Verwerkingstemperatuur

Hotmelt-kaarsen

Smeltcapaciteit*

260 x 215 x 85 mm

605 g

220-230 V, 50/60 Hz

400 W

40-230 °C

200 mm / 300 mm lengte, Ø 12 mm

1,2–1,7 kg/h

* steeds afhankelijk van temperatuur en viscositeit van de lijm

Apparaat met 

het meeste 

vermogen in 

zijn klassewing.line®stick

Neu
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De HB 240 en HB 250 maken het mogelijk om te werken zonder vermoeid te raken door zeer geringe triggerkrachten. De zeer 
hoge smeltcapaciteit en een innovatief, gepatenteerd triggersysteem inclusief de nieuwe smelttanks stellen nieuwe normen in 
hun klasse. De HB 250 beschikt bovendien over een in de handgreep geïntegreerde, zeer precieze, elektronisch gestuurde 
temperatuurregelaar. Beide apparaten garanderen procesveilig werken voor alle manuele toepassingen voor hotmeltlijm.




