
GluePRO
Lijmen voor professionals. Snel en nauwkeurig.



STEINEL RubrikbezeichnungWelkom bij de nieuwe dimensie van heet verlijmen.

Niets minder dan het allerbeste lijmpistool! Dat was de uitdaging die wij onszelf hebben gesteld bij de ontwikkeling van de  
GluePRO. Onze jarenlange ervaring op het gebied van lijmpistolen en de praktijkwensen van uiteenlopende bedrijfstakken  
vormden de basis voor het ontwikkelen van de toepassingsmogelijkheden en het design van onze nieuwste generatie 
lijmpistolen.
Het resultaat is echter niet één nieuw lijmpistool, maar twee. Een basisversie en een speciale uitvoering met een op de 
graad nauwkeurige temperatuurinstelling voor het verwerken van speciale lijmsoorten. Wat beide varianten kenmerkt zijn de 
hoge technologische kwaliteit en de vele functionele, ergonomische en praktische details. Een nieuwe generatie van lijmen 
met smeltlijm. Gemaakt voor toepassingen in industrie en ambacht.

Slipvaste  
grip

Actuele temperatuur 
op lcd-display
(GluePRO 400 LCD)

Geschikt voor alle soorten lijm 
dankzij nauwkeurige instelling
(GluePRO 400 LCD) 

Verwisselbaar 
mondstuk

Ophang- 
mogelijkheid

Voor Ø 11 mm 
lijmpatronen

Met knop  
instelbare  
lijmhoeveelheid

Ontspannen  
werken dankzij  

eenvoudige  
toevoer

Afneembare 
standaard om  

te lijmen op 
moeilijk bereik-

bare plaatsen 

Lang mondstuk  
Ø 1,5 mm 
EAN 4007841 052928

Lang mondstuk  
Ø 3,0 mm 
EAN 4007841 052737

Lang mondstuk 
Ø 4,5 mm 
EAN 4007841 052935

haaks opzetstuk Ø 3,0 mm
EAN 4007841 052744
(om op voorgemonteerd standaard mondstuk te steken)



STEINEL Rubrikbezeichnung

Universal  
190 °C

Flex  
190 °C

Fast  
190 °C

Acrylate 
200 °C

Low Melt 
130 °C

Ook verkrijgbaar in een handige koffer.

Op de graad nauwkeurig.
Lijmpistool GluePRO 400 LCD

Om alle mogelijkheden van werken met smeltlijm optimaal te kunnen benutten, is vaak hoogwaardige speciale lijm met 
specifieke smeltpunten vereist. Met de GluePRO 400 LCD en zijn tot op de graad nauwkeurige temperatuurinstelling zijn er 
geen beperkingen meer in de toepassingsmogelijkheden. Van acrylaatlijm die een hoge temperatuur vereist tot Low Melt-lijm 
die lage temperaturen nodig heeft, de temperatuur kan eenvoudig en comfortabel op het apparaat worden ingesteld. De 
GluePRO 400 LCD is een lijmpistool voor professionals die dagelijks met lijm werken, die zijn eigenschappen het het best tot 
recht laat komen als hij met de perfecte temperatuur kan werken.

Technische gegevens 
Opwarmtijd: < 2 min.
Temperatuur: 40-230 °C
Vermogen: 400 W opwarmfase, Ø 110 W
Transportvermogen: 1,5 kg / h
Lijmpatronen: Ø 11 mm
Afmetingen ( L x B x H ): 290 x 230 x 70 mm
Netaansluiting: 220-230 V, 50/60 Hz

Bestelinformatie
EAN 4007841 035297 ( doos )
EAN 4007841 052690 ( koffer )

Opwarmfase Ideale  
temperatuur 

Te heet

Compatibele STEINEL smeltlijm

Optische temperatuurcontrole met  
nauwkeurige weergave



STEINEL Rubrikbezeichnung

Universal  
190 °C

Flex  
190 °C

Fast  
190 °C

Ook verkrijgbaar in een handige koffer.

De nieuwe standaard.
Lijmpistool GluePRO 300

Lijmpistolen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit industrie en bedrijf. Met name voor professionele  
toepassingen zijn factoren als kwaliteit, betrouwbaarheid en ergonomie belangrijke eisen. De GluPRO 300  
stelt in dit opzicht de norm. Zijn robuustheid en design zijn zo ontworpen, dat eenvoudig en ontspannen kan worden  
gewerkt. Met de knopinstelling kan de lijmhoeveelheid naar behoefte worden ingesteld. De slipvaste grip biedt extra  
veiligheid bij het werken. Verwarming en elektronica zijn ook bestand tegen langdurige, zwaar gebruik.
De GluePRO 300. De nieuwe standaard.

Technische gegevens 
Opwarmtijd: < 3 min.
Temperatuur: 190 °C
Vermogen: 300 W opwarmfase, Ø 90 W
Transportvermogen: 1,2 kg / h
Lijmpatronen: Ø 11 mm
Afmetingen ( L x B x H ): 290 x 230 x 70 mm
Netaansluiting: 220-230 V, 50/60 Hz

Bestelinformatie
EAN 4007841 035280 ( doos )
EAN 4007841 052683 ( koffer )

Compatibele STEINEL smeltlijm



STEINEL Rubrikbezeichnung

 1

GluePRO - het heteluchtpistool met de potentie om uw  
lievelingsgereedschap te worden.

Voor bijna ieder doel te gebruiken door zijn ontelbare toepassingsmogelijkheden. 
Met zijn unieke ergonomie, nauwkeurige temperatuurinstelling en bijpassende  
professionele lijmpatronen is de GluePRO direct klaar voor nieuwe vaste relaties. 



STEINEL Rubrikbezeichnung

Universal 
190 °C

Flex 
190 °C

Fast 
190 °C

Low Melt 
130 °C

Acrylate 
200 °C

Van Spijk B.V. 
Postbus 2  |  5688 HP OIRSCHOT  |  De Scheper 402  |  5688 HP OIRSCHOT 
Telefoon +31 499 571810 
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Professionele lijmpatronen van STEINEL.
Bijzondere kwaliteit zorgen voor uitstekend houvast.

Zodat alles bij elkaar past en blijft. Onze 11 mm lijmpatronen garanderen de beste resultaten met een constante kwaliteit.
Wij zijn in in ons ontwikkelingscentrum dagelijks bezig om de samenstelling en eigenschappen van de lijmen te testen en te 
controleren. De professionele lijmpatronen van STEINEL bevatten geen oplosmiddelen. Profiteer van onze zorgvuldigheid en 
ervaring op elk gebied van smeltlijmen.

Voor GluePro 300 /400

Universele smeltlijm. Zonder oplosmiddelen.
•  Temperatuur: 190 °C
•  Belastbaar na: ca. 60-90 sec.
•  Vast na: max. 15 sec.

20 st. 600 g EAN 4007841 050092

Voor GluePro 300 /400

Transparante smeltlijm voor grote opper-
vlakken. Zonder oplosmiddelen.
• Temperatuur: 190 °C
•  Belastbaar na: ca. 100-120 sec.
•  Vast na: max. 60-80 sec.

20 st. 600 g EAN 4007841 052423

Voor GluePro 300 /400

Hecht binnen enkele seconden aan veel 
materialen. Zonder oplosmiddelen.
• Temperatuur: 190 °C
• Belastbaar na: ca. 30 sec. 
•  Vast na: max. 8 sec.

20 st. 600 g EAN 4007841 052430

Voor GluePro 400
Speciale acrylaatlijm voor een grote  
verouderings- en temperatuurbestendigheid. 
Zonder oplosmiddelen.
• Temperatuur: 200 °C
• Belastbaar na: ca. 60 sec.
•  Vast na: max. 15 sec.
20 st. 600 g EAN 4007841 052416

Voor GluePro 400

Beschermt de ondergrond door de lage  
verwerkingstemperatuur. Zonder oplosmiddelen.
• Temperatuur: 130 °C 
• Belastbaar na: ca. ca. 80-100 sec.
•  Vast na: max. 40 sec.

20 st. 600 g EAN 4007841 052409

Materiaal Universal Arcylate Fast Flex Low Melt

Hout • • • •
Papier • • • • •
Gelakt papier • •
Karton • • • • •
Rubber • • •
Rubber (CR) • • •
Textiel • •
Leder •
Glas • •
Keramiek • •
Metaal • •
ABS • • • • •
Melamine • •
PA • •
PC • • • •
PE • • •
PET • • •
Plexiglas® • • •
PMMA • • •
POM • •
PP • • •
PS •
PVC • • • •
Hard PVC • • •
PU-schuim •
Piepschuim •

De vermelde tijden en aanbevolen lijmen zijn  
slechts grove indicaties.


