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Batteridrevet l impistol
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neo 3

So einfach gehts

15 sec.

7 mm neo-limpatroner

ted dem redloh ...milrednukes 51 åp mravdnæt
samme

Så let er det

4007841 331115

140 x 50 x 180 mm, uden ladestation

260 g

7,2 volt lithium-ion-batteri

ca. 45 min. kontinuerlig anvendelse 

90 % på 1,5 time

230–240 V, 50/60 Hz 

mindre end 15 sek.

Ø 7 mm 

ca. 190 °C

4007841 040413

150 mm x Ø 7 mm

60 g

Den kraftige universallim. 

Til mange materialetyper.

EAN

Mål (l x b x h)

Vægt

Spænding

Batteriets driftstid

Batteriets opladningstid

Nettilslutning

Opvarmningstid

Limpatroner

Smeltepunkt

Inkl. 3 x Cristal-

limpatroner, Ø 7 mm

Elektronisk regulerede, batteridrevne l impistoler

Fremtiden er begyndt: Neo 3 er den

første batteridrevne limpistol. Uden 

ledning er arbejdet meget nemmere, 

og du undgår at skulle lede efter den

nærmeste stikkontakt.

Udnyt fordelene ved varmlimning - altid og

overalt. E$ektiv, let og stærk li-ion-batteri-

teknologi kendetegner Neo 3, der kan

anvendes i op til 45 minutter uden at skul-

le oplades undervejs. En behagelig soft-

touch-over&ade fuldender limpistolens

ergonomiske og handy design. Uanset om

det gælder småreparationer eller hobbyar-

bejde - et tryk på knappen og efter bare

15 sekunder er den praktiske universallim

klar til brug. 

Produktfordele

Ledningsfri anvendelse takket være 

et lithium-ion-batteri

Klar til brug efter 15 sekunder

Høj limstyrke

Samlingen er fast og kan belastes 

efter 2 minutter

Elektronisk temperaturregulering med

moderne PTC-varmeteknik.

Automatisk slukning efter brug

neo 3
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Limpistoler

Den optimale universallim til hobbyarbejde, dekoration og

reparation
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Fordelene ved varmlimning med Neo 3

Ingen udtørring –

altid klar til brug

Ingen opløsningsmidler

Ikke brændbar

Ugiftig

Lugtfri

Permanent samling straks efter

afkøling

Til en favorabel pris

(sparer op til 75 %)

Nøjagtig dosering

Almindelig 

universallim

Udtørrer ofte

under opbevaring

Indeholder opløsningsmidler

Let antændelig

Giftig, farlig

Ubehagelig lugt

Limen skal tørre 

og hærde

Høj pris

pr. gram                                   

Drypper og bliver nemt tværet ud

E#ektiv, let og stærk lithium-ion-

teknologi kendetegner batteriet i Neo 3.

Lithium-ion-batterier har ingen memory-

e$ekt, det betyder, at batteriet kan opla-

des, selvom det kun er delvist a&adet.

Moderne li-ion-batterier har en meget lav

selva&adning, hvilket gør det muligt at

anvende dem, selvom de ikke har været i

brug i &ere måneder. Et lithium-ion-batteri

mister kun ca. 8 % af sin e$ekt på 4

måneder. Til sammenligning vil et almin-

deligt batteri næsten være a&adet. 

En stor fordel ved den nye teknologi er

også den korte opladningstid, der betyder,

at Neo 3 hurtigt kan tages i brug igen.

Lithium-ion-batteriets fordele

Ingen memory-e$ekt:

mulighed for løbende opladning

Meget lav selva&adning

Korte opladningstider

Høj spænding på 7,2 V

Elektronisk regulerede, batteridrevne l impistoler

neo 3
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Limpistoler
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En bindende forpligtelse

Som alsidig problemknuser hører limpi-

stolen i dag til grundudstyret på ethvert

værksted. Det samme gælder mange

husholdninger, hvor den slet ikke er til at

undvare. Den varme lim danner en stærk

forbindelse mellem de &este materialer og

fungerer desuden som universal klæbe-

og fugemasse. 

STEINEL har været drivkraften bag udvik-

lingen af den moderne limteknologi og 

sætter stadig nye standarder med velud-

viklede koncepter og German Quality.

Limer papir, karton, pap, træ, læder,

sten, metal eller kunststof.

Kan anvendes til et utal af opgaver.

Høj smeltee$ekt.

Fri for opløsningsmidler.

Indkapslet smeltekam-
mer med meget høj
smeltee$ekt

Elektronisk tempera-
turregulering med
moderne 
PTC-varmeteknik

Mulighed for kontinu-
erlig brug ved isæt-
ning af strømledning
fra ladestationen

Ekstra PTC-varmele-
geme for en kort
opvarmningstid

Ledningsfri anvendel-
se pga. varmelagring

Mekanisk fremføring

Linolie 1−2−3. Knud Bro Alle 4 E, 3660 Stenløse. Telefon 48184302. www.linolie123.dk
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Limpistoler

Mange muligheder inden for varmlimning
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Limpistolen har vist sig at være 

et uundværligt og praktisk 

hjælpemiddel i forbindelse med 

hobbyarbejder. For der 'ndes 

næppe en teknik, der er så 

anvendelig som varmlimning.

Uanset om det er papir, karton, 

pap, træ, læder, glas, sten, 

metal eller kunststof – med 

kvalitetsværktøjet fra STEINEL 

er det muligt at lave en permanent 

forbindelse mellem næsten alle 

materialetyper.

Her kan du se nogle eksempler 

på anvendelse af limpistolen. 

Kun fantasien eller kreativiteten 

sætter  grænser. 
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Gluematic 5000

Gluematic 5000 

4007841 332716

185 x 32 x 180 mm

330 g (uden station)

Opvarmningfase ca. 500 W

Hvilefase ca. 20 W

Arbejdsfase ca. 120 W

220 – 240 V 

3 – 5 min.

Ø 11 mm 

210 °C – 220 °C

ca. 22 g/min.

Eksempler på anvendelse af Gluematic 5000  

EAN

Mål 

(l x b x h)

Vægt

E$ekt

Nettilslutning

Opvarmningstid

Limpatroner

Smeltepunkt

Transportvolumen

Limning af billedrammer Fotomontage Limning af ler ModelbyggeriBlomsterbinding Fiksering af trædyvler

Limpistoler

Elektronisk reguleret limpistol med

meget høj smeltee#ekt til ledningsfri

anvendelse.

Topmodellen inden for varmlimning for-

ener nem håndtering og en meget høj

e$ekt. Det indkapslede smeltekammer

fungerer som varmelager, hvilket giver

mulighed for at arbejde e$ektivt uden

brug af ledning. Hvis strømledningen

isættes direkte, er det muligt at forarbejde

større mængder lim kontinuerligt.

Produktfordele

Meget høj smeltee$ekt

Ledningsfri anvendelse pga. 

varmelagring.

Ladestation med integreret 

drypbakke.

Udskiftelig dyse 

(se Tilbehør side 32/33).

Automatisk strømforsyning og opvarm-

ning ved isætning i ladestation.

Elektronisk temperaturregulering med

moderne PTC-varmeteknik.

Mulighed for kontinuerlig brug ved

isætning af strømledning.

Energibesparede standby-drift og

korte opvarmningstider pga. det elek-

tronisk styrede dobbelte varmesystem.

Mekanisk fremføring 

af limpatroner for hurtig og 

veldoseret limning.

Inkl. 
5 x 
ULTRA 
power- 
limpa-
troner

Inkl. lang og
kort dyse
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Gluematic 3002

Gluematic 3002 

Lim- og hobbysæt

4007841 333362

Leveringsomfang:

- Gluematic 3002

- &ot plastku$ert

- 200 g limpatroner

- brochure med mange 

tips og forslag 

til varmlimning.

Eksempler på anvendelse af Gluematic 3002

4007841 333317

185 x 30 x 160 mm

320 g

Opvarmningsfase ca. 200 W

Hvilefase ca. 16 W

Arbejdsfase ca. 45 W

100 – 240 V 

7 min.

Ø 11 mm 

206 °C

ca. 16 g/min.

EAN

Mål (l x b x h)

Vægt

E$ekt

Nettilslutning

Opvarmningstid

Limpatroner

Smeltepunkt

Transportvolumen

Limning af rammer Reparation af 
støvsuger

Bygning af fuglehus Trækning af kabler Modelbyggeri Limning af papkasser

Prisbillig elektronisk reguleret limpistol

med høj smeltee#ekt til hobbyarbejde

og håndværk.

Med limpistolen Gluematic 3002 er der

ikke længere nogen undskyldning for ikke

at gøre brug af den moderne og alsidige

limteknik. Nem håndtering gør apparatet

til den kvalitetsbevidste forbrugers fore-

trukne værktøj. Derfor fås limpistolen

også som en del af et lim- og hobbysæt.

Produktfordele

Høj smeltee$ekt

Udskiftelig dyse

(se Tilbehør side 32/33) 

Elektronisk temperaturregulering med

moderne PTC-varmeteknik.

Nem håndtering med mekanisk frem-

føring af limpatroner.

Samlingen er fast og kan belastes alle-

rede efter ca. 2 minutter.

Lim- og hobbysæt i &ot plastku$ert.

Elektronisk regulerede l impistoler

Inkl. 3 x ULTRA 
power- limpatroner
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Limpistoler
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Glue"x

Gluefix

Dekoration af træ Udformning af kort Dekoration af glas Andet hobbyarbejde

Eksempler på anvendelse af Glue$x

4007841 333911

175 x 30 x 125 mm

300 g

Opvarmningfase ca. 175 W

Hvilefase ca. 16 W

Arbejdsfase ca. 40 W

100 – 240 V 

7 – 8 min.

Ø 11 mm 

200 °C

ca. 13 g/min.

EAN

Mål (l x b x h)

Vægt

E$ekt

Nettilslutning

Opvarmningstid

Limpatroner

Smeltepunkt

Transportvolumen

En lille limpistol i et moderne design til

hobbyarbejde og dekoration. Til kreati-

ve og krævende opgaver.

Med Glue'x viser STEINEL, at varmlim-

ning ikke kun er noget for mænd. Det

ekstrem handy værktøj imponerer ved et

moderne design og en ergonomisk form.

Den matte og skinnende over&ade under-

streger det smalle look. Limpistolen ser

ikke bare godt ud, men giver også en

behagelig haptik. Særligt med de nye

Cristal- og Color-limpatroner (tilbehør) fra

STEINEL bliver Glu'x til det perfekte uni-

versalværktøj, når det gælder hobbyarbej-

de og dekoration.

Produktfordele

Særlig handy

Høj smeltee$ekt.

Elektronisk temperaturregulering med

moderne PTC-varmeteknik.

Nem håndtering med 

mekanisk fremføring af limpatroner.

Samlingen er fast og kan belastes alle-

rede efter ca. 2 minutter.

Elektronisk regulerede l impistoler

Linolie 1−2−3. Knud Bro Alle 4 E, 3660 Stenløse. Telefon 48184302. www.linolie123.dk



32

ULTRA

Power

EAN 4007841 048310

200 g

EAN 4007841 048419

500 g

Den klare hobby-

lim til ikke synlige

samlinger. Transparent

og klatter ikke.

Cristal-limpatroner 

Ø 11 mm

EAN 4007841 048211

200 g

Farvet varmlim af 

høj kvalitet. Til limning

af forskellige materia-

letyper.

Limpatroner Ø 11 mm

sorte

EAN 4007841 048112

200 g

Farvet varmlim af 

høj kvalitet. Til limning

af forskellige materia-

letyper.

Limpatroner Ø 11 mm

hvide

EAN 4007841 042035  

200 g

EAN 4007841 044930  

500 g

EAN 4007841 046910  

1.000 g

Særlig 

kraftig universallim. Til

limning af forskellige

materialetyper.

Limpatroner Ø 11 mm

ULTRA-power

Limpistoler

Varmlimning i system

Det nye, udvidede tilbehørssortiment fra STEINEL får

det maksimale ud af din limpistol. Det udvider

anvendelsesområdet og letter brugen af universal-

limen, mens nyudviklede limpatroner med forskellige

farver eller særlige klæbeegenskaber sørger for et

bedre resultat. Vi er særlig stolte af limpatronerne

med en øget klæbestyrke (ULTRA-power), til næsten

usynlige samlinger (Cristal-limpatroner) og kulørte

dekorationer (Color-limpatroner). Ud over limpatro-

ner omfatter tilbehørssortimentet nu også reserve-

og specialdyser, der giver mulighed for en mere

e$ektiv påføring af limen. 

Tilbehør til limpistoler
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Sticks
Color

EAN 4007841 047917

200 g

Varmlim af høj kvalitet.

Særlig beregnet til 

limning af keramik.

Limpatroner Ø 11 mm

keramik

EAN 4007841 047719

160 g

Varmlim af høj kvalitet. 

Til hobbyarbejde og

dekoration.

Color-limpatroner 

Ø 11 mm

EAN 4007841 048013

200 g

Varmlim af høj kvalitet.

Særlig beregnet til 

limning af pap.

Limpatroner Ø 11 mm

pap

EAN 4007841 047818

200 g

Varmlim af høj kvalitet.

Særlig beregnet til 

limning af træ.

Limpatroner Ø 11 mm

træ

EAN 4007841 076061

Velegnet til alle almin-

delige opgaver 

inden for limning

Ikke til Glue$x

Standarddyse

2 mm

EAN 4007841 075965

Nøjagtig dosering 

på svært tilgængelige

steder.

Ikke til Glue$x

Lang dyse

Ø 2,8 mm

EAN 4007841 076160

Nøjagtig dosering 

på steder, der stiller

store krav til dosering

og præcision

Ikke til Glue$x

Fin dyse

Ø 1,0 mm

EAN 4007841 076269

Limning af større 

&ader

Ikke til Glue$x

Flad dyse

12 mm
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Styroporskærer
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Styro"x

Styro"x

200°C

Eksempler på anvendelse af Styro$x

4007841 334017

225 x 35 x 100 mm

315 g

Opvarmningfase ca. 250 W

Hvilefase ca. 20 W

Arbejdsfase ca. 45 W

110 – 240 V 

6 min.

200 °C

maks. 50 mm 

EAN

Mål (l x b x h)

Vægt

E$ekt

Nettilslutning

Opvarmningstid

Arbejdstemperatur

Snitdybde

Udskæring af styro-
porringe

Udskæring af bogstaver Udformning af land-
skaber inden for
modelbyggeri

U-pro'lsnit til led-
ningsføring

Udskæring af 
stuklister

Finskæring inden for
modelbyggeri

Styroporskæreren Styro$x

Standardklinge

50 mm

Fin klinge 

30 mm

Krogklinge 

30 mm

Varm klinge for et rent snit

Med Styro'x 'ndes der endelig et værktøj

til nem og nøjagtig bearbejdning af hårdt

skum. 

Varmskæringsværktøjet leveres med tre

klinger, der er velegnede til al bearbejd-

ning inden for dekoration, hobbyarbejde

og modelbyggeri.

Produktfordele

Perfekt til skæring af plader af hårdt

skum såsom styropor, sagex, alporit.

Velegnet til mange hobby- og 

"gør det selv"-opgaver.

Nem håndtering.

Inkl. 3 klinger til de mest almindelige

opgaver.
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