
 

  

 

 

 

 

 

 

 HG 350 S  

 Kényelmes meleg leveg ő eszköz a mobil forrasztó -és hőkezelt csökken ő  

 STEINEL ad mobilitás: A HG 350 S hozza forró levegőt oda, ahol szükség van rá bármikor (work) helyen.  Az új 
forró levegő eszköz használata egyszerű, könnyű és rendkívül kényelmes tartani köszönhetően ergonómikusan 
kialakított markolat - az ideális eszköz a forrasztás, de forrasztó-és hő-csökken.  Kompakt design, akkor 
beilleszthető bármely szerszámos láda vagy szolgáltatás esetén nem jelent problémát.  

 És mondanom sem kell, a márka vezetője, a hi-tech légi eszköz is jön más innovatív funkciók: Például a HG 350 
S beépített LED fény erős, amely megvilágítja még a legsötétebb munka helyzetekben.  Ezzel egy időben, ez azt 
mutatja, hogy az eszköz használatban van.  Az álló alkalmazások és zajos környezetben, ezt azonnal tudatja 
veled, hogy mi történik.  És az öntött nyugszik beépítve a lakhatás is hozzáadhatunk a biztonságot tartva a forró 
eszköz, amelynek távolsága a felszínen ez foglalt le a munka közben szünetek.  

 Ausstattung   

•  Könnyű, ergonómiailag optimális forró levegő eszköz  

•  Beépített LED fény  

•  Integrált gyűrű akasztható a szerszám  

•  Öntött biztonsági nyugszik  

•  Puha markolat fogantyú  

•  Termál biztosíték  

 
 Beépített LED fény  

 
 Ideális a de-forrasztás elektronikai alkatrészek  

  

 Forrasztani együtt és lezárt: A STEINEL solder zsugorodni ujjú, kábeleket lehet forrasztani együtt, és lezárt 
vízzáró mindez egy megy.  Egyszerűen fi t az ón zsugorodni hüvely át a kábel végén, a hő fel a forró levegővel 
szerszám fi tted a refl Ector fúvóka - done!  

 

 Technische Daten HG 350 S 

 Prod. 

 Méretek (MaxSzéxMé) 

 Feszültségre 

 Kimenet 

 Hő

 Légáram arány 

 Elektromos vezetéke 

 Súly 

 Tartozékai 

 

  

  



 

 
 A LED erős megvilágítást ad a munkaterületen, és 
egyúttal a jelzőlámpa  

 
 Annak lógó gyűrűjében HG 350 S mindig könnyen 
megközelíthető a rendkívüli helyzetekben munka  

 
 Optimalizált súly egyensúlyt biztosítja a fáradtság-
mentes munkahely  

 
 Kényelmesen elhelyezett ellenőrző kapcsoló beállítás 
OFF / hideg / meleg  

 
 Az ergonómikusan kialakított markolat fogantyú 
biztosítja a kényelmes kezelhetőséget  

 

 

 

 
 

 
    

 

 


