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Nieuw!

HEMTEK ST

Smart e<ciency.
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HEMTEK ST: Nog nooit was zoom-lassen zo gemakkelijk.

De HEMTEK ST is veelzijdig toepasbaar en onderscheidt zich in het bijzonder door zijn intuïtieve manier van bedie-

nen. Eenmaal gemonteerd kunt u direct gaan lassen. Voorbereiden is niet nodig, net zo min als het nalassen met 

een handlasapparaat. Zomen voor reclamespandoeken of dekzeilen last u van nu af aan snel en van begin tot einde. 

Met hete lucht werkende lasmachine

HEMTEK ST

Zoomgeleiding: 
Dankzij de zoomgeleiding zijn drie 
toepassingen mogelijk: gesloten zoom 
(20/30/40 mm), open zoom tot maxi-
maal 100 mm en zoom inclusief koord.

Tafelklem: 
Dankzij de klemmende snelsluiting 
kunt u dit lasapparaat snel en zonder 
moeite op een werkbank of tafel 
bevestigen.

Bedienveld: De intuïtief werkende 
stuurmodule staat borg voor laswerk 
zonder u overmatig in te hoeven 
spannen. Temperatuur, snelheid en 
luchtstroming kunt u eenvoudig instel-
len. De ingebouwde afkoelfunctie laat 
het lasapparaat afkoelen, dus zonder 
afbreuk aan de kwaliteit te doen.

Voetpedaal: 
U kunt via het voetpedaal de HEMTEK 
ST gemakkelijk bedienen zodat u 
uw beide handen vrij hebt om het te 
lassen materiaal te kunnen leiden.

Aandrukrol: 
Dankzij het ingebouwde gewicht 
kunt u de druk traploos instellen. De 
rol zorgt - dankzij een slim excen-
tersysteem - voor een hoge druk. 
Voor specifieke toepassingen zijn er 
mondstukken en rollen in verschillende 
breedten verkrijgbaar.
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Hete lucht lasmachine

HEMTEK ST

 • Lassnelheid tot maximaal 12 m/min

 • Zeer krachtige blazer

 • Zonder gereedschap instellen van de zoomgeleiding

 • Een zoomgeleiding voor drie toepassingen: Gesloten 

20 / 30 / 40 mm, open tot maximaal 100 mm, met koord

 • Eenvoudige bediening: Dankzij het voetpedaal houdt u uw 

handen vrij om het te lassen materiaal te leiden

 • Alles in een enkele arbeidshandeling: Het nalassen met  

behulp van een handlasapparaat vervalt

 • Alle lasparameters zijn instelbaar

 • Afkoelmodus

 • Op elke werkbank of tafel monteerbaar: vrij instelbare  

klemmende snelsluiting

Staand of zittend – de HEMTEK ST kunt u aan iedere werktafel 

bedienen.

Toebehoren

Dankzij het voetpedaal hebt u beide handen vrij om het 

te lassen materiaal te leiden. Dat garandeert u een hoge 

laskwaliteit en ontspannen lassen.

Aandrukrol boven
20 mm
30 mm
40 mm

Aandrukrol beneden
20 mm
30 mm
40 mm

Mondstuk 
20 mm
30 mm
40 mm

Mondstuk afstelplaat

Zoomgeleider

Verwarmingselement 
120 V / 1800 W (20 / 30 / 40 mm)
230 V / 2200 W (20 mm)
230 V /3300 W (30 / 40 mm)

Siliconen stop

Messingborstel

Technische gegevens

120 V 220 – 240 V

Spanning V~ 120 230 230

Frequentie Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Vermogen W 1800 3450 2350

Temperatuur, traploos °C 100 – 650

Luchthoeveelheid, traploos % 1 – 10

Rijden, traploos m/min 0.8 – 12

Breedte mondstuk mm 20 / 30 / 40 30 / 40 20

Emissie LpA (dB) 70 (K = 3 dB)

Afmetingen (l × b × h) mm 433 × 350 × 600

Gewicht kg 27 (incl. tafelklem)

Conformiteitskenmerk

Beschermklasse I

Omvang van de levering:

Hete lucht lasmachine, houder voor bevestiging op een werkbank, zoomgeleider, 

neerhouderbeugel, siliconen stop, gebruikershandleiding, volledige catalogus

Article No.: 

157.862  HEMTEK ST, 230 V / 2350 W, 20 mm, Euro-stekker

157.861  HEMTEK ST, 230 V / 3450 W, 30 mm, Euro-stekker

157.860  HEMTEK ST, 230 V / 3450 W, 40 mm, Euro-stekker


