
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

AR-ES-630KB  – profesjonalny zestaw:  
■ ES-610 – lutownica gazowa z grotem sto Ŝkowym 1,6mm 
■ ES-620 – lutownica gazowa HOT AIR 
■ 2 groty (sto Ŝkowy 2,4mm, dłuto 2,4mm), drut lutowniczy 60/40 

Ø1mm (15g), izolacja termokurczliwa, sztywne etui 
 
 

Właściwo ści  
 

• Mobilno ść i wygoda 
• 20 MINUT CIĄGŁEJ PRACY 
• Piezoelektryczny zapalnik 
• Wskaźnik zu Ŝycia gazu 
• Zasilanie gazem do zapalniczek 
• Wbudowany zbiorniczek na gaz z 

moŜliwo ścią wielokrotnego napełniania 
• Brak przewodu zasilaj ącego – ułatwiona 

manipulacja (praca w ka Ŝdej płaszczy źnie) 
• Regulacja temperatury 
• Zakres temperatury roboczej 200ºC ÷ 450ºC 
• 11 rodzajów grotów i ko ńcówek (opcja) 
• Nasadka ochronna na lutownic ę (pełni ąca 

równie Ŝ funkcji podstawki pod lutownic ę) 
 
 
Zastosowanie 
 

• Wykorzystanie lutownicy w standardowych 
i precyzyjnych pracach 

• Mobilna praca bez konieczno ści zasilania 
prądem – serwis terenowy 

• Obkurczanie koszulek termokurczliwych 
(motoryzacja, telekomunikacja) 

• Obróbka tworzywa sztucznego gor ącym 
noŜem (usuwanie izolacji z kabli) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



WYMIENNE GROTY LUTOWNICZE (OPCJA) 
 

Indeks Symbol Zdj ęcie  Indeks Symbol Zdj ęcie 

202551 
E-016 – stoŜek 1,6mm 

(do ES-610) 
 

 

 
E-148 – dłuto 4,8mm 

(do ES-610) 
 

202552 E-024 – stoŜek  
2,4mm(do ES-610) 

 

 

202557 E-224 – ścięty 2,4mm 
(do ES-610) 

 

202553 
E-030 – stoŜek 3,0mm 

(do ES-610) 
 

 

202558 
E-230 – ścięty 3,0mm 

(do ES-610) 
 

202554 
E-124 – dłuto 2,4mm 

(do ES-610) 
 

 

202559 
E-310 – gorący nóŜ 

(do ES-610) 

 

202555 E-130 – dłuto 3,0mm 
(do ES-610) 

 

 

202560 

E-610 – nasadka do 
obkurczania koszulek 

termokurczliwych 
(do ES-610, ES-620) 

 

202556 E-136 – dłuto 3,6mm 
(do ES-610) 

 

 

    

 
 

Wyposa Ŝenie standardowe 
 

• Lutownica ES-610 
• Lutownica ES-620 
• Groty: E-024 (1szt.), E-124 (1szt.) 
• Drut lutowniczy 60/40 Ø1mm (15g) 
• Izolacja termokurczliwa 
• Nasadka ochronna na lutownicę 
• Sztywne etui 
• Instrukcja obsługi w języku polskim 

 
Specyfikacje techniczne 
 
 ES-610 ES-620 
Zakres temperatury  200ºC ÷ 400ºC 200ºC ÷ 450ºC 
Zasilanie  butan (gaz do zapalniczek) 
Pojemnik zbiornika gazu  6 ml 
Czas pracy  20 min 
Waga 54g z nasadką 

ochronną 
51g 

Wymiary (B x H x G) [mm]  147 x 35 x Ø20  
z nasadką ochronną 

115 x 35 x Ø20  

 
 

Gwarancja 
12 miesięcy 
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