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Stacionární svařovací přístroj

HEMTEK ST

Lemovací zařízení: 
1 lemovací zařízení pro 3 různé  
aplikace: lem (20/30/40 mm); otevřený 
lem do 100 mm; kedr.

Svorka: 
Rychloupínací svorka umožňuje 
přístroj jednoduše připevnit k téměř 
jakémukoliv pracovnímu stolu.

Ovládací panel: 
Intuitivní ovládací jednotka zaručuje 
snadné a klidné svařování. Snadno 
nastavit lze teplotu, rychlost a průtok 
vzduchu. Přístroj pozvolna ochlazuje 
integrované chladicí zařízení.

Pedál: 
HEMTEK ST lze ovládat pomocí 
pedálu, a tak obě ruce zůstávají volné 
pro práci s materiálem.

Přítlačný válec: 
Díky integrovanému závaží lze nastavit 
plynulý přítlak. Válec s integrovaným 
excentrickým systémem zajišťuje 
vysoký přítlak. Pro rozmanité aplikace 
jsou k dispozici různé šířky trysek a 
válečků.

HEMTEK ST – svařování lemů nebylo nikdy snazší

Svařovací přístroj HEMTEK ST je určen pro širokou škálu aplikací a jeho ovládání je velice intuitivní. Jakmile 

přístroj upevníte, můžete okamžitě začít svařovat. Ruční horkovzdušné přístroje již vůbec nepotřebujete; ani před 

začátkem svařování, ani k dokončovacím pracem. Vše zvládne samotný HEMTEK ST. Nyní můžete velmi rychle  

a velice snadno svařovat např. propagační bannery, plachty, apod. Díky pedálu máte obě ruce volné pro manipulaci  



55

157.048
157.047
108.117

157.070
157.071
161.202

157.707
157.706
157.705

157.098

156.472

157.879

155.800

159.780

160.269

153.947
149.675
145.606

157.540

116.798

Te
ch

ni
ck

é 
tk

an
in

y

HEMTEK ST lze připevnit na téměř jakýkoliv pracovní stůl

s materiálem. Přístroj zaručuje vysokou kvalitu svařování 

a bezproblémovou a klidnou práci. 

Stacionární svařovací přístroj

HEMTEK ST Příslušenství HEMTEK ST

Technické údaje

120 V 220 – 240 V
Napětí V~ 120 230 230

Frekvence Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Příkon W 1800 3450 2350

Teplota °C 100 – 650

Množství vzduchu % 1 – 10

Pohon m/min 0.8 – 12

Šířka trysky mm 20 / 30 / 40 30 / 40 20

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

Rozměry (d × š × v) mm 433 × 350 × 600

Hmotnost kg 27 (včetně připevňovacího zařízení)

Značka shody

Třída ochrany I

Součást dodávky:
Horkovzdušný přístroj, připevňovací zařízení, lemovací zařízení, přídržné zařízení 
materiálu, gumová zarážka

Obj. č.: 
157.862  HEMTEK ST, 230 V / 2350 W, 20 mm
157.861  HEMTEK ST, 230 V / 3450 W, 30 mm
157.860  HEMTEK ST, 230 V / 3450 W, 40 mm

 • Svařovací rychlost až 12 m/min.
 • Silné dmychadlo
 • Snadné nastavení lemovacího zařízení
 • 1 lemovací zařízení pro 3 různé aplikace:  

 lem: 20/30/40 mm; otevřený lem do 100 mm; kedr.
 • Snadné ovládání: díky pedálu máte volné ruce pro manipulaci 

 s materiálem
 • Vše v jednom: již není třeba žádné další svařování ručními  

 přístroji
 • Všechny svařovací parametry jsou nastavitelné
 • Ochlazovací režim
 • Lze upnout na téměř jakýkoliv stůl pomocí nastavitelného 

 rychloupínacího zámku

Přítlačný válec, horní
20 mm
30 mm
40 mm

Přítlačný válec, horní
20 mm
30 mm
40 mm

Tryska 
20 mm
30 mm
40 mm

Zařízení pro nastavení trysky

Zařízení lemovací

Zařízení lemovací pro težší materiály

Zařízení přeplátovací

Zařízení pro navádění pásky

Přídavné závaží

Topná tělesa 
120 V / 1800 W (šířka trysky 20 / 30 / 40 mm)
230 V / 2200 W (šířka trysky 20 mm)
230 V /3300 W (šířka trysky 30 / 40 mm)

Gumové zarážky

Mosazný kartáč




