
Gorące powietrze pod pełną kontrolą 
Zgrzewarki STEINEL



Sztuka zrozumienia 
gorącego powietrza

Zadaniem każdej opalarki i zgrzewarki jest dostarczanie gorącego powietrza precyzyjnie podgrzanego i w dokładnie zadanej 
ilości. Żeby to osiągnąć marka STEINEL używa wysokiej jakości podzespołów i rozwiązań zaawansowanych technologicznie. 
To, co sprawia, że zadowolenie klientów STEINEL jest na najwyższym poziomie, to narzędzia powstałe w wyniku pracy inży-
nierów Steinel z ponad 30-letnim doświadczeniem. To produkty zaprojektowane w każdym detalu tak, aby spełniały swoją 
rolę w 100% zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.

Urządzenia są bezpieczne i bardzo żywotne nawet w trudnych warunkach. Jest to wynik zastosowania licznych rozwiązań, 
które zostały wykorzystane w zgrzewarkach STEINEL, np.: wysokiej jakości obudowa, specjalna izolacja przeciwpyłowa  
i przeciw wilgoci elementów elektronicznych, filtr przeciwpyłowy czy przewód zasilający H07.

Wbudowany filtr 
przeciwpyłowy

Płynna kontrola parametrów zgrze-
warki wraz z wyświetlaczem LCD

700°C
ciśnienie powie-
trza 4000 Pa

Łatwa wymiana przewodu 
zasilającego bez ingerencji 
w zgrzewarkę

Idealnie 
wyważony 
silnik

Wysokiej jakości silnik  
bezszczotkowy (indukcyjny)  
o żywotności 10 000 godzin

Wytrzymala obudowa 
grzałki z odlewu magne-
zowego 

Wysokiej jakości ceramiczny 
element grzejny. Łatwa wy-

miana bez ingerencji  
w zgrzewarkę

700°C
10,000 h
4,000 Pa



Akcesoria do HG2620 LCD

Wałek dociskowy silikonowy  
teflonowy 40 mm, ST034122

Nożyce, 

ST010423

Docisk narożny z teflonu, 
ST011833

Rolka dociskowa mała 30x7 mm  
z mosiądzu, ST034115

Dysza płaskoszczelinowa 60x2, 
ST009090

Wałek dociskowy silikonowy  
miękki 40 mm, ST006785

Dysza płaska 30x2, kąt 60 stopni, 
ST011925

Dysza płaskoszczelinowa 40x2  
z otworami, ST009083

Dysza płaskoszczelinowa 40x2, 
ST092016

Dysza płaskoszczelinowa 20x2, 
ST092115

Dysza płaskoszczelinowa 20x2, 
kąt 100 stopni, ST007812

Dysza płaskoszczelinowa 20x2 prosta, 
ST013240

Tester zgrzewów, 

ST034986

Dane techniczne:
Moc maks. 2300 W
temperatura: 50 - 700°C
wydatek powietrza: 150 - 500 l/min
ciśnienie powietrza: 4000 Pa
silnik bezszczotkowy
żywotność silnika: 10 000 godzin
regulacja temperatury: płynna z dokładnością
do 10°C za pomocą dżojstika
element grzejny: ceramiczny
bezpiecznik termiczny: tak
Stopień ochrony: II
Wymiary: 358 x 91 x 95 mm
Zasilanie: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Waga: 840 g (bez przewodu zasilającego)

Numery katalogowe
ST008338 - opakowanie kartonowe, EAN 4007841008338
ST351809 - walizka plastikowa, EAN 4007841351809

Łatwa wymiana 
przewodu zasila-
jąceg

Miękka ergono-
miczna rękojeść

Wskaźnik ciepła 
resztkowego ostrze-
gający przed na-
grzaniem urządzenia

System 
wychładzania 
zgrzewarki

Obsługa regulacji 
jedną ręką za po-
mocą dżojstika

Wyświetlacz LCD 
z zawsze widocz-
ną temperaturą

Magezowa 
obudowa frontu 
zgrzewarki. Łatwa 
wymiana elemen-
tu grzejnego

Zabezpieczenie 
przed przegrza-
niem elementu 
grzejnego

Po prostu świetna i niezawodna.
Zgrzewarka HG 2620 E z silnikiem indukcyjnym.

Dla każdego, kto oczekuje najwyższej jakości narzędzia i precyzji wykonywanej nim pracy:
napędzana mocą 2300 W zgrzewarka HG2620 LCD jest łatwa w obsłudze, nastawianie tempe-
ratury jest płynne za pomocą wygodnego dżojstika w zakresie od 50°C do 700°C  
w skokach co 10°C. Regulacja nadmuchu powietrza jest również płynna za pomocą tego sa-
mego dżojstika w zakresie 150 - 500 l/min. Dodatkowo w zgrzewarce można zaprogramować 
4 dowolne ustawienia temperatury i wydmuchu. Umożliwia to dostarczanie gorącego powietrza 
pod ciśnieniem max 4000 Pa. Silnik bezszczotkowy (indukcyjny) o żywotności  
min. 10 000 godzin zapewni długą, bezawaryjną pracę.



Zgrzewanie minimalnie  
8 cm od brzegu dachu

Innowacja na płaskim dachu.
Zgrzewarka samojezdna HG ROOF

Nowa kompaktowa i przyjazna użytkownikowi zgrzewarka samo-
jezdna do zgrzewania membran dachowych na dachach płaskich. 
Dzięki mocy 2000 W, dużemu naciskowi na powierzchnię oraz dyszy 
40 mm urządzenie bardzo wydajnie i skutecznie zgrzewa miękkie 
materiały takie jak membrany dachowe, plandeki czy banery. Dzięki 
odpowiedniej konstrukcji i podnoszonej rolce prowadzącej możliwe 
jest zgrzewanie blisko krawędzi dachu. Teleskopowa rękojeść znacz-
nie ułatwia korekcję kierunku jazdy zgrzewarki a płynna regulacja 
prędkości wózka dopasuje narzędzie do każdej pracy.

Duża siła nacisku  
na powierzchnię

Zgrzewanie na zakładkę o szerokości 
zgrzewu maks. 40 mm (w zestawie 
dysza 40 mm)

Silnik bezszczotkowy  
o dużej żywotności

Rękojeść ruchoma  
w obie strony zgrzewarki

Pokrętlo do płynnej regu-
lacji prędkości wózka

Wytrzymała obudowa 
ze stali nierdzewnej

Dane techniczne:
Moc maks. 2000 W
Temperatura spawania: 50 - 620°C
Wyświetlacz LCD z zawsze widoczną temperaturą
Silnik indukcyjny (bezszczotkowy)
Waga: 14 kg plus odważniki 3x 1,1 kg
Prędkość wózka: 1 - 5 m/min
Szerokość zgrzewu: maks. 40 mm
Płynny start
Zabezpieczenie przed przegrzaniem zgrzewarki
Dzięki podnoszonej rolce prowadzącej zgrzewać można maks. 15 cm  
od końca obszaru zgrzewania
Idealna do membran dachowych. Do zgrzewania również plandek i banerów

W skład zestawu wchodzą: 
zgrzewarka HG ROOF, metalowa walizka, 3 odważniki, szczotka do czyszczenia,  
metalowa płytka

Numer katalogowy: ST058357
EAN 4007841058357

W zestawie 
trzy dodatkowe 
obciążniki 1,1 kg 
każdy

W zestawie 
płytka metalowa 
ułatwiający start 
zgrzewania

Zestaw w wy-
trzymałej walizce 
metalowej

W zestawie szczotka 
metalowa do 
czyszczenia
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Niemecka jakość od STEINEL.

W serwisie gwarancyjnym STEINEL 
wymiana zawsze na oryginalne części

www.steinel.pl
• oferta narzędzi i osprzętu
•  instrukcje obsługi
• karty katalogowe, filmy

Kontakt
• telefon: 71 39 80 800, 71 39 80 862
• e-mail: handlowy@langelukaszuk.pl
• godziny pracy: poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00

STEINEL serwis
•  czas naprawy do 48 godzin.  

Pełna dostępność części zamien-
nych również do starych modeli

Marka STEINEL
•  lider w produkcji narzędzi na gorące powietrze od 1989 roku
•  projektowane w Niemczech
•  produkowane na terenie Europy

Certyfikowana jakość
Wszystkie produkty są wytworzone zgodne  
z europejskimi normami bezpieczeństwa

Gwarancja jakości od STEINEL
Produkcja zgodna ze standardem DIN EN ISO 9001 
oraz z DIN EN ISO 14001 dla ochrony środowiska


