
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smeltehastighed: Ca. 2 kg  i timen (typisk)    

Limstørrelse: 12 mm (½ ″) limstænger    

Spænding: 18V    

Temp Regulering: Selvregulerende    

Hotmelt pistol: 195°C – 165°C i Eco mode    

Vægt (med Ryobi 2,5Ah) 960g    

Vægt (med Ryobi 4.0Ah) 1.23 kg    

Vægt (med Ryobi 5,0Ah) 1.23 kg    

 Ryobi One+ batteri 2.5Ah 18V 4.0Ah 18V 5.0Ah 18V 
 ECO mode (165ºC) 2 t og 30 min 4 timer 5 timer 
 Performance mode (195ºC) 1 t og 15 min. 2 timer 2t og 30 min. 

b-tec professionel batteridreven limpistol 

Mellemvægt industriel 12 mm (½ ”) limpistol. Kører på batteri med et output på 2 kg / t. Med dobbelt 

temperaturindstilling med Eco-tilstand for at forlænge af batteriets levetid. Har 3 minutters opvarmningstid og 

oplyst tænd / sluk-kontakt. Fuldt kompatibel med Badaptor batteriadaptere. 

Fleksibilitet: b-tec limpistoler er ikke begrænset af ledninger, 

hvilket giver brugerne mulighed for at arbejde praktisk talt 

overalt 

Maksimal køretid på 5 timer: b-tec har en ny Eco-indstilling, 

der næsten fordobler batteriets levetid for den given 

batteristørrelse 

Tager 5 batteri mærker: kompatibel med Ryobi One + batteri 

serie, b-tec kan også tage 4 af de mest populære mærke 

batterier tilgængelige, når de bruges med det valgfrie Badaptor-

system 

Specielt formulerede klæbemidler: tecbond E-lim løber 

specielt godt gennem pistolerne i Eco-tilstand, hvilket hjælper 

dig med at maksimere din tilgængelige arbejdstid 

b-tec 808-12              Professionel limpistol 

Tune Parkvej 5 Tel.: +45 70 25 12 80 

DK-4030 Tune  E-mail: info@danlube.dk Web: www.danlube.dk  

b-tec er designet til at arbejde med Ryobi One + 18V batteri, men er også kompatibel med Makita® *, Dewalt® *, 

Milwaukee® * og Bosch® * Professional 18V batterier, når de bruges sammen med den relevante valgfri 

Badaptor. 

http://www.danlube.dk/


  

Nummer Beskrivelse Farve Åben tid Viskositet 

14 Emballagelim med høj levering, meget hurtig vedhæftning. Bleg rav Kort Lav 

1942 Klæbemiddel til produktmontering bl.a træ og mange plastmaterialer, nylon, ABS og stift PVC. Rav Lang Medium 

1X Medium viskositet, træbearbejdning og emballagelim.  Lysebrun Medium Medium 

213 Økonomisk universallim velegnet til keramik, stift PVC og polystyren. Bleg rav Lang Høj 

214 Økonomisk emballagelim. hurtig vedhæftning. Bleg rav Kort Medium 

23 Universallim til stof, hårdt og blødt træ og mange plastmaterialer. Bleg rav Lang Medium 

232 Klar universallim som velegnet til tekstiler, træ, pap og nogle plasttyper. Klar Medium Høj 

240 Klar universallim til brug med mange plastmaterialer og letmetal. Klar og farvet Lang Medium 

246 High performance klæbemiddel til malede, lakerede og andre glatte overflader. Klar og sort Medium Høj 

248*** High performance akrylbaseret lim. Fremragende vedhæftning til glatte og blanke overflader. Klar  Lang Medium 

260 High performance sej og fleksibelt klæbemiddel. Velegnet til keramik, plast og træ. Lysebrun Lang Medium 

261*** High performance sej og fleksibelt klæbemiddel til keramik, plast inkl. PP / PE & træ Bleg rav Lang Lav 

263 Polypropylen limning med høj varmebestandighed Lysebrun Lang Høj 

280*** Polyolefin-baseret klæbemiddel formuleret til dannelse af hurtige bindinger, der stadig kan 
justeres op til 3 minutter efter klæbemiddelpåføring. Fremragende vedhæftning på træ 

Lysebrun Lang Medium 

341 Hvidt klæbemiddel med hurtig vedhæftning. Velegnet til emballage og træbearbejdning. Hvid Kort Medium 

342 Hvidt klæbemiddel med øjeblikkelig vedhæftning. Velegnet til kraftigt karton og kabelophæng. Hvid Meget kort Høj 

5*** Produktmonteringslim med høj levering til træ, plast og metaller. Lysebrun Lang Lav 

LM44 Low melt, hurtig vedhæftning, høj ydelse, hvidt klæbemiddel. Ideel til ekspanderet polystyren, 
tynd film og balloner. 

Hvid Kort Lav 

 *** Velejnet til b-tec pistol i eco mode (165ºC)    

     

     

     

     

     

240 Farvet Universallim velegnet til glas, tekstiler, træ, kort / pap og nogle plasttyper. 
Brun, mørkegrøn, lysegrøn, mørkeblå, lyseblå, guld, sølv, rød, gul, sort, hvid & orange 

Fås i 12 farver Lang Medium 

     

     

     

     

     

     

     

240 Glitter Universallim velegnet til glas, tekstiler, træ, kort / pap og nogle plasttyper. 
Glitter Red, Glitter Green, Glitter Silver, Glitter Gold & Glitter Blue 

Fås i 5 farver Lang Medium 

12 mm (½ ″) tecbond limstænger 
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