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Narzędzia konsumenckie 

 
Stacja z regulacją temperatury WHS 40  005 68 066 99 

 

Mała 40W stacja lutownicza z regulacją temperatury grotu w zakresie od 200 

do 450
0
C Kolba fabrycznie wyposażona w grot niklowany płaski 2mm. 

Zestaw zawiera jednostkę centralną z podstawka i gąbką oraz kolbę 

lutowniczą.             

Waga ok. 1460g 

Cena : 

 

 

 

 
Stacja z regulacją temperatury WHS 40D  005 68 286 99 

 

Mała 40W stacja lutownicza z regulacją temperatury grotu w zakresie od 50 

do 450
0
C, z wyświetlaczem cyfrowym wskazującym temperaturę rzeczywistą 

oraz ustawianą i diodę monitorująca pracę grzałki. Temperaturę ustawia się za 

pomocą przycisków.  Kolba fabrycznie wyposażona w grot o przedłużonej 

trwałości,  płaski 2mm. Zestaw zawiera jednostkę centralną z podstawka i 

gąbką oraz kolbę lutowniczą.             

Waga ok. 1460g 

Cena : 

 

 

 

Groty do stacji lutowniczych WHS i WHSD 

 

Nr katalogowy średnica szerokość 

     a(mm)     
0054311399  3,5   2,0 

0054003499  3,5   3,5 

0054321099  3,5   0,4 

0054321199  3,5   2,0 

 

   

 

 
 SPI 15LEU – bez regulacji   

 

Lekka, ręczna 15W lutownica bez regulacji temperatury zasilana 

bezpośrednio napięciem 220-240V 50Hz. do drobnych napraw i 

prac hobbystycznych. Wyposażona w niklowany grot płaski typu 

S5 2,0mm.  

Waga 338g 

Cena: 
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SPI 25LEU – bez regulacji   

 

Lekka, ręczna 25W lutownica bez regulacji temperatury zasilana 

bezpośrednio napięciem 220-240V 50Hz. do drobnych napraw 

domowych i prac hobbystycznych. Wyposażona w dopasowany 

niklowany grot stożkowy typu MT1 0,8mm.  

Waga 369g 

Cena: 

   

 

SPI 40LEU – bez regulacji   

 

Ręczna 40W lutownica bez regulacji temperatury zasilana 

bezpośrednio napięciem 220-240V 50Hz. do większości napraw 

lutowniczych  i prac hobbystycznych. Wyposażona w 

dopasowany niklowany grot płaski typu MT10 6,3mm.  

Waga 402g 

Cena: 

 

 

SPI 80LEU – bez regulacji   

 

Ręczna 80W lutownica bez regulacji temperatury zasilana 

bezpośrednio napięciem 220-240V 50Hz. do łączenia małych 

elementów metalowych, łączenia baterii itp. Wyposażona w grot o 

wydłużonej trwałości, pokryty żelazem, płaski typu MTG20 9,50mm.  

Waga 452g 

Cena: 

 

 

 

 

 

8100UCK – lutownica transformatorowa Expert – 005 02 012 99   

 

Ręczna 100W lutownica transformatorowa, bez regulacji temperatury 

zasilana bezpośrednio napięciem 220-240V 50Hz. wielofunkcyjna ze 

względu na wymienialność grotów, posiada diodę podświetlającą miejsce 

lutowania. Czas nagrzewania 7s. W zestawie znajdują się pistolet 

lutowniczy, grot lutowniczy, grot tnący, zwój lutu i  , narzędzie 

pomocnicze.  

Waga 1300g 

Cena: 

 

9200UC – lutownica transformatorowa Standard – 005 02 063 99   

 

Ręczna 100W lutownica transformatorowa, bez regulacji temperatury 

zasilana bezpośrednio napięciem 220-240V 50Hz. wielofunkcyjna ze 

względu na wymienialność grotów. Czas nagrzewania 7s. W zestawie 

znajdują się pistolet lutowniczy z grotem.  

Waga 1236g 

 

Cena: 
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Lutownice z serii Mini 2000 – bez regulacji   

 

Lekkie, ręczne lutownice bez regulacji temperatury, zasilane bezpośrednio 

napięciem 220-240V 50Hz. przeznaczone dla elektroników, bardzo dobrze 

wyważone. Rączka o specjalnie dobranym ergonomicznym kształcie. 

Zależnie od typu i mocy grzałki  wyposażone w odpowiednio 

dobrane groty. 

 

 

 

 Typ   nr.  moc  waga  grot  

     katalogowy   W    g   

WM12  005 68 111 99  12  215  niklowany płaski 2,4 mm 

WM12L 005 68 121 99  12  215  o wydłużonej trwałości płaski 

 2,0mm 

WM15L 005 68 131 99  15  215  o wydłużonej trwałości płaski 

 2,0mm 

WM20  005 68 161 99  12  215  niklowany płaski 3,5mm 

WM20L 005 68 151 99  12  215  o wydłużonej trwałości płaski 

 3,5mm 

 

Cena: 

 

Lutownice bateryjne 

 

BP860CEU 

Lekka, bezprzewodowa, szybko nagrzewająca się lutownica 

zasilana bateriami LR6. Pozwala na naprawę ponad 180  

punktów lutowniczych przy zastosowaniu nowych baterii. 

Posiada przełącznik mocy  poziom I 8W (temp.450
0
) i poziom 

II 11W (temp.510
0
). Nastawioną temperaturę osiąga po ok. 15s. 

Wyposażona jest w diodę  podświetlającą miejsce lutowania . 

Na czas transportu nakładana jest osłona która automatycznie 

wyłącza zasilanie. W zestawie znajdują się kolba z czterema 

bateriami typu AA, grot stożkowy, grot płaski, klucz do 

odkręcania grotu, spoiwo bezołowiowe i etui.  
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Waga 353g 

 

 

BP645EU 

Lekka, bezprzewodowa, - 8W (temp.450
0
) , szybko 

nagrzewająca się lutownica zasilana bateriami LR6. 

Pozwala na naprawę  120  punktów lutowniczych 

przy zastosowaniu nowych baterii. Osiąga 

nastawioną temperaturę już po 15 sekundach od 

załączenia. Czerwona kontrolka LED wskazuje 

włączone zasilanie. Kapturek ochronny wyłącza 

zasilanie gdy zostaje umieszczony na narzędziu. W 

zestawie znajdują się kolba lutownicza, 3 baterie 

AA, lut bezprzewodowy oraz klucz do grotu. Waga 179g 


