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HG 330-A
Het krachtige heteluchtpistool

Het HG 330-A heteluchtpistool, ook wel heteluchtblazer genoemd, is krachtig en eenvoudig te
bedienen. Dit ergonomische heteluchtpistool kan voor talloze toepassingen worden gebruikt.
De temperatuur kan in intervallen van vijf graden worden ingesteld tussen 80 °C en 650 °C.
Dankzij de digitale temperatuurregeling staat de ingestelde temperatuur vast en blijft deze
constant - onafhankelijk van het ingestelde luchtvolume en het gebruikte opzetstuk. 

 

• Digitale temperatuurregeling waardoor de ingestelde temperatuur vast staat en constant blijft
• Ergonomische handgreep voor eenvoudige bediening
• Geheugenfunctie met vijf opslaglocaties voor temperatuur- en blaasinstellingen
• In koffer geleverd

Product informatie

Technische informatie

Voltage 230 V

Vermogen 2300 W

Temperatuurbereik 80 - 650 °C 

Luchtvolume 200 - 550 l/min

Afmetingen (L × B × H) 250 x 80 x 230 mm

Gewicht 0,75 kg

HG 330-S
Het multifunctionele heteluchtpistool

De HG 330-S is een krachtig heteluchtpistool, ook wel heteluchtblazer genoemd.
Deze is geschikt voor vele professionele klussen vanwege de continue snelle temperatuurselectie
tussen de 80 °C en 600 °C en vanwege de tweetraps blazer. De HG 330-S maakt klussen die
hetelucht nodig hebben, zoals het krimpen van krimpkous, gemakkelijker dankzij de hoge
warmte- en blaaskracht, het lage gewicht en de ergonomische handgreep. 

 

• Traploze snelle temperatuurselectie en tweetraps blazer
• Ergonomische handgreep voor eenvoudige bediening
• Hoge warmte blaaskracht
• In koffer geleverd

Product informatie

Technische informatie

Voltage 230 V

Vermogen 2000 W

Temperatuurbereik 80 - 600 °C 

Luchtvolume 250 - 550 l/min

Afmetingen (L × B × H) 250 x 80 x 230 mm

Gewicht 0,70 kg

WKK is al ruim 10 jaar partner/verdeler van Hongshang krimpkous. Wij zijn trots om een volgende stap te maken en de samenwerking met
Weldy (een merk van Leister) aan te gaan. Weldy is een gerenommeerde producent van krimpapparatuur, wereldwijd actief in meer dan 80
landen. Met deze samenwerking biedt WKK u een full service pakket aan op het gebied van krimpkous.

De heteluchtpistolen van Weldy zijn ontworpen voor gebruiksgemak, nauwkeurigheid en hoogwaardige krimpresultaten.
We starten nu met 3 types, maar we kunnen het complete pakket van Weldy en Leister aanbieden.

Neem contact met ons op voor een verdere toelichting van de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.
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Opzetstukken die standaard worden meegeleverd per type heteluchtpistool

• HG 330-A • HG 330-A • HG 330-A • HG 330-S
• HG 330-B

• HG 330-A • HG 330-A
• HG 330-S

• HG 330-A
• HG 330-S
• HG 330-B

HG 330-B
Het compacte heteluchtpistool

Het HG 330-B heteluchtpistool is een krachtige heteluchtblazer met twee snelle
temperatuurschakeltrappen, waarbij u kunt kiezen tussen 350 °C en 550 °C. Het heteluchtpistool is 
een handig hulpmiddel voor verschillende taken die hete lucht nodig hebben dankzij het lage
gewicht en de comfortabele handgreep. 

 

• Combineert efficiëntie met solide prestaties
• Twee snelle temperatuurschakeltrappen en tweetraps blazer
• Ergonomische handgreep voor eenvoudige bediening
• In doos geleverd

Product informatie

Technische informatie

Voltage 230 V

Vermogen 1600 W

Temperatuurbereik 350 - 550 °C 

Luchtvolume 350 - 500 l/min

Afmetingen (L × B × H) 250 x 80 x 230 mm

Gewicht 0,70 kg


