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Toebehoren voor professionals
De mondstukken zijn 100% compatibel met ons andere thermogereedschap en zorgen bij 
elk gebruik voor een nauwkeurige luchtstroom. Door de bevestiging met een schroef zijn de 
mondstukken ook flexibel te gebruiken met veel apparaten van andere fabrikanten. Bovendien 
vindt u hier gereedschap dat de dagelijkse taken van professionele dakdekkers aanzienlijk 
vereenvoudigt met een perfect resultaat. 

Vlak hoekmondstuk 20 x 2 mm
EAN 4007841 092115

Vlak hoekmondstuk 20 x 2 mm, 100°
EAN 4007841 007812

Vlak hoekmondstuk 30 x 2 mm, 60°
EAN 4007841 011925

Vlak hoekmondstuk 40 x 2 mm
EAN 4007841 092016

Vlak mondstuk 40 x 2 mm geponst
EAN 4007841 009083

Vlak mondstuk 60 x 2 mm  
voor bitumen
EAN 4007841 009090

Rond mondstuk 5 mm 
EAN 4007841 092214

Snellasschoen 5 mm 
EAN 4007841 010287

Siliconen aandrukrol 40 mm
EAN 4007841 006785 
(met kogellager, eenarmig)

Teflon aandrukrol 40 mm
EAN 4007841 034122
(met kogellager, eenarmig)

Messing aandrukrol 7 mm
EAN 4007841 034115

Naadtester
EAN 4007841 034986

Zeilschaar (voor links- en  
rechtshandig gebruik)
EAN 4007841 010423

Teflon Kehlfix
EAN 4007841 011833

Vervangend verwarmingselement HG 2620 E
EAN 4007841 009212

Het snijsysteem voor professionals.

PRO CUT (incl. 2 geleiderails à 1,5 m)
EAN 4007841 058821
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Thuis op de daken  
van deze wereld.  
Heteluchtapparatuur van STEINEL.
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Het vlaggenschip. Ideaal voor 
professioneel handwerk.
Heteluchtpistool HG 2620 E

• lcd-display voor temperatuurinstelling
• per joystick moeiteloos van 50 - 700 °C instelbaar in stappen van 10 °C
• traploos instelbare luchthoeveelheid van 150 - 500 l/min bij een luchtdruk van 4.000 Pa
• 4 afzonderlijk instelbare programma's voor temperatuur en luchthoeveelheid 
• krachtige, borstelloze motor voor meer dan 10.000 bedrijfsuren
• hoogwaardig en robuust afgewerkt, en betrouwbaar op alle bouwlocaties

Informatief  
LCD-display in 
gezichtsveld

Optionele  
koelstand

Eenhandig 
bedienbaar 
met joystick

Beschermbuis,  
insteekbaar ver- 
warmingsele-
ment

Ergonomische 
softgrip

Netsnoer 
vervangbaar

Technische gegevens 
Vermogen: 2300 W
Temperatuur: traploos 50 – 700 °C  
(instelbaar in stappen van 10°)
Luchthoeveelheid: 150 – 500 l/min
Luchtdruk: 4.000 Pa
Motor: borstelloos

Levensduur motor: 10.000 uur
Verwarmingselement: vervangbare keramische verwarming
Thermobeveiliging: ja
Veiligheidsklasse (zonder aardaansluiting): II
Afmetingen (L x B x H): 358 x 91 x 95 mm
Stroomtoevoer: 220 – 230 V, 50/60 Hz
Gewicht: 0,840 kg (zonder netsnoer)

Bestelgegevens
EAN 4007841 008338 (doos)
EAN 4007841 351809 (koffer) 
EAN 4007841 008291 (dekzeilset  
incl. vlak hoekmondstuk 20x2 mm,  
vlak hoekmondstuk 40x2 mm en  
silicone aandrukrol)

Voldoet aan de  
hoogste vereisten.
Heteluchtpistool HG 2420 E

• temperatuurinstelling van 80 – 650 °C in 9 stappen
• luchthoeveelheid op 2 niveaus instelbaar: 150 l/min. tot 400 l/min.
• krachtige motor voor meer dan 1.000 bedrijfsuren
• hoogwaardig en robuust afgewerkt, en betrouwbaar op alle bouwlocaties 

Hete lucht in 2 
niveaus

Traploze 
temperatu-
urinstelling

Geïntegreerd 
fijnstoffilter

Ergonomische 
softgrip 

Netsnoer 
vervangbaar

Geschikt voor professi-
onele mondstukken met 
schroefbevestiging

Technische gegevens 
Vermogen: 2200 W
Temperatuur: 60 – 650 °C  
(in 9 stappen instelbaar)
Luchthoeveelheid: 150 – 400 l/min
Luchtdruk: 4.000 Pa
Verwarmingselement: keramische verwarming

 
Thermobeveiliging: ja
Veiligheidsklasse (zonder aardaansluiting): II
Afmetingen (L x B x H): 337 x 75 x 89 mm
Stroomtoevoer: 220 – 230 V, 50/60 Hz
Gewicht: 0,960 kg (zonder netsnoer)

Bestelgegevens
EAN 4007841 008284 ( koffer ) 
 
 
 
 

De innovatie voor platte daken.
Lasautomaat HG ROOF two

• compacte en aan beide zijden bestuurbare lasautomaat
• heteluchtpistool met vermogen van 2.000 W
• LCD-display met temperatuurinstelling van 50 - 620 °C
•  hoge aanpersdruk om nauwkeurig langs het dakrandprofiel  

te lassen tot 8 cm van het profiel en 15 cm van de hoeken
• traploos instelbare snelheid 1 - 5 m/min.
•  eenvoudig en gebruiksvriendelijk  

voor perfecte afwerkingen  
op kleinere platte daken

Inclusief 
compacte 
transportbox

Inclusief  
extra gewicht

Dicht langs de dakrand lassen bij  
rechte zijden tot 8 cm van het profiel

Inclusief  
startplaat

Inclusief  
staalborstel

Technische gegevens 
Vermogen: 2000 W
Lastemperatuur: 50 – 620 °C (digitale temperatuurinstelling  
met informatie display)
Motor heteluchtpistool: borstelloos
Gewicht: ca. 14 kg + 1 x 1,1 kg extra gewicht
Snelheid: 1 - 5 m/min. 

 
Lasbreedte: tot 40 mm 
Bijzonderheden: Automaat voor-  
en achterwaarts te begeleiden,  
dicht langs de dakrand lassen tot 15 cm van het hoekprofiel,  
incl. softstart en veiligheidsschakelaar
Geschikt boor: thermoplastische dakbanen

Levering omvat: 
HG ROOF two,  
transportbox, startplaat,  
1 extra gewicht en staalborstel

Bestelgegevens
EAN 4007841 079741

Bescherming  
tegen hernieuw-
de inschakeling


