
Goobay® by Wentronic GmbH  |  Pillmannstraße 12  |  38112 Braunschweig  |  Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 
Podobne do zdjęć produktu i opakowania. Z zastrzeżeniem zmian i omyłek. Strona 1

Dostępne od teraz w

www.wentronic.com

51091 Retail Box

Precyzyjne lądowanie.
Akcesoria do bezpiecznego i precyzyjnego lutowania w domu.

Rękodzieło lub hobby: szeroka gama akcesoriów lutowniczych zmienia każdą piwnicę lub pokój w profesjonalny 
warsztat lutowniczy. Niezależnie od tego, czy chodzi o płytki drukowane, biżuterię, czy też wypalane obrazy - 
wysokiej jakości lutownice nadają się do lutowania szerokiej gamy materiałów ze względu na ich różną moc 
30 lub 60 watów.  A ponieważ liczy się każdy szczegół, pomoc lutownicza "trzeciej ręki" bezpiecznie zamocuje 
nawet najmniejsze elementy - dzięki podświetlanej lupie zawsze masz doskonały widok. Jeśli jednak coś  
pójdzie nie tak, małe błędy można szybko i łatwo skorygować za pomocą drutu rozlutowującego.

Goobay 
Analogowa stacja lutownicza AP2
do wszystkich prac lutowniczych w domu; 50 Hz

•		bezstopniowa	regulacja	temperatury	za	pomocą	pokrętła
•		krótki	czas	nagrzewania	umożliwia	natychmiastowe	uruchomienie
•  szybka i nieskomplikowana wymiana grotu lutownicy
•		duża	stabilność	podczas	pracy
•  zakres dostawy: stacja lutownicza, kolba lutownicza (ok. 48 W) z grotem (ø 1,5 mm), 
podstawka	na	kolbę	z	gąbką

Prawdziwie 
wszechstronny!
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30 W 51191 Retail Blister

60 W 51206 Retail Blister

51226 Retail Box

51220 Retail Box

Fixpoint 
Kolba lutownicza
nadaje	się	do	profesjonalnych	prac	lutowniczych

•		do	drobnych	i	średnich	prac	lutowniczych
•		nadaje	się	do	lutowania	bezołowiowego
•		w	zestawie	stojak	na	lutownicę

Goobay 
Pomocniczy	przyrząd:	3	ramię	z	lupą	i	uchwytem
idealne	narzędzie	do	wszystkich	precyzyjnych	prac	lutowniczych

•		pomocniczy	przyrząd	z	lupą	i	lampką	LED,	gąbką	i	uchwytem
•		ciężki	stojak	wykonany	z	odlewu,	wyposażony	w	dwa	ruchome	zaciski	mocujące
•		lupa	z	soczewką	szklaną	(ø	90	mm)
•		2-krotne	powiększenie
•		2	lampki	LED	zasilane	za	pomocą	3	baterii	AAA	(zestaw	nie	zawiera	baterii)

Goobay 
Uchwyt	do	płytek	obwodów	drukowanych
solidne	stanowisko	lutownicze	do	mocowania	płytek	przy	pracach	lutowniczych	i	
rękodzielniczych

•		kołki	antypoślizgowe	zapewniające	stabilność
•  regulowane ramiona z tworzywa sztucznego z zaciskiem
•		możliwość	obrotu	płytki	o	360°
•		do	przedmiotów	o	maksymalnej	szerokości	20	cm
•		maksymalna	wysokość	płytki	130	mm
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40845 Bulk

40846 Bulk

40848 Bulk

51204 Retail Box

45246 Bulk

Goobay 
Cyna	lutownicza	bezołowiowa;	ø	1,0	mm,	250	g
skład:	0,3	%	srebro,	0,7	%	miedź,	96,5	%	cyna,	udział	topnika:	2,5	%,	
temperatura	topnienia	217°	C

•		przyjazna	dla	środowiska	markowa	cyna	do	lutowania
•		lepsze	przewodnictwo	elektryczne	dzięki	zawartości	srebra	(0,3%)
•  po lutowaniu nie jest wymagane czyszczenie punktów lutowania
•		ciągły	rdzeń	topnika

Goobay 
Cyna	lutownicza	bezołowiowa;	ø	1,0	mm,	500	g
skład:	0,3	%	srebro,	0,7	%	miedź,	96,5	%	cyna,	udział	topnika:	2,5	%,	
temperatura	topnienia	217°	C

•		przyjazna	dla	środowiska	markowa	cyna	do	lutowania
•		lepsze	przewodnictwo	elektryczne	dzięki	zawartości	srebra	(0,3%)
•  po lutowaniu nie jest wymagane czyszczenie punktów lutowania
•		ciągły	rdzeń	topnika

Goobay 
Cyna	lutownicza	bezołowiowa;	ø	1,5	mm,	250	g
skład:	0,3	%	srebro,	0,7	%	miedź,	96,5	%	cyna,	udział	topnika:	2,5	%,	
temperatura	topnienia	217°	C

•		przyjazna	dla	środowiska	markowa	cyna	do	lutowania
•		lepsze	przewodnictwo	elektryczne	dzięki	zawartości	srebra	(0,3%)
•  po lutowaniu nie jest wymagane czyszczenie punktów lutowania
•		ciągły	rdzeń	topnika

Goobay 
Pompa	rozlutowująca	HQ
obudowa	z	metalu	lekkiego	z	antystatyczną	końcówką	teflonową

•		dokładne	oczyszczanie	ze	starego	lutu	dzięki	wysokiej	mocy	ssania
•		dzięki	długiej	i	wąskiej	końcówce	rozlutowującej	umożliwia	pracę	
na	bardzo	ciasno	zmontowanych	płytkach	drukowanych

Goobay 
Plecionka do rozlutowywania 2,0 mm

•  1,5 m na szpuli


