
svenskeffixity

Rapid
ΕπαγγΕλματικα 
πιστόλια κόλλασ



2200 
g/h

ΧιλιαΔΕσ απότΕλΕσματικΕσ 
ΩΡΕσ ΕΡγασιασ 

Η επαγγελματική σειρά θερμικής κόλλας της Rapid , είναι η προφανής επιλογή 
για βιομηχανική χρήση και για επαγγελματίες που χρειάζονται μια μηχανή που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί συχνά για εργασίες βαρέως τύπου και για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα..

Το μικρό βάρος του πιστολιού κόλλας σε συνδυασμό με τον εργονομικό 
σχεδιασμό και οι πολλές επιλογές ρυθμίσεων το καθιστά εύκολο στη χρήση - 
χωρίς να κουράζεστε με ένα ογκώδες πιστόλι που δεν ρυθμίζετε εύκολα.

Σε αυτό το φυλλάδιο παρουσιάζουμε τις ιδανικές επιλογές για να γίνει η 
δουλειά σας απλή και αποτελεσματική.

Η σειρά αποτελείται από τέσσερα πιστόλια κόλλας  με υψηλής χωρητικότητας 
εφαρμοστές.Ο μακρύς και μεγάλος θάλαμος τήξης σε συνδυασμό με το 
πρότυπο ή ειδικό ακροφύσιο 4WS σημαίνει μια σειρά από πλεονεκτήματα:
n σύντομο χρονικό διάστημα θέρμανσης 
n υψηλή χωρητικότητα κόλλας
n υψηλής ροής ή ακρίβειας ακροφύσια 

ακΡιΒΕια και ΕΥΕλιΞια 

Δεν έχετε καμία έλλειψη ρύθμισης των επιλογών με τη σειρά θερμής 
κόλλησης της Rapid. Μία σταθερή βάση δίνει επιπλέον σταθερότητα. Για 
τις εργασίες όπου χρειάζονται περισσότερο χώρο για κίνηση, μπορείτε να 
επιλέξετε την κινητή βάση που μπορεί να περιστραφεί για να δώσει μέγιστο 
χώρο μπροστά από το πιστόλι.

Επίσης, τα εναλλάξιμα ακροφύσια (διατίθενται ξεχωριστά) προσαρμόζουν 
τα πιστόλια κόλλας για ειδικές εργασίες, όπως η πραγματοποίηση μεγάλων 
κουκίδων κόλλας για πλακάκια,σφραγίσεις ή μακριές, πλατιές και λεπτές 
γραμμές κόλλας για κλείσιμο χαρτοκιβωτίου.Άλλο ένα έξυπνο χαρακτηριστικό 
είναι το ATC (Adjustable Temperature Control) - Ρυθμιζόμενος έλεγχος 
θερμοκρασίας (εκτός EG320).

Μια ειδική ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε την ακριβή απαιτούμενη 
θερμοκρασία να κολλήσετε όλα τα είδη υλικών. Από 130 ° C έως 230 ° 
C. Εργασίες για κόλλες χαμηλής θερμοκρασίας (130 ° C), EVA και κόλλες 
πολυαμίδιο.

Η επαγγελματική σειρά 
πιστολιών κόλλας της
Rapid - Powered by Precision.

EG320 EG340 EG360 EG380

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Με την μεγάλη γκάμα
από κόλλες στικ 12mm της Rapid φροντίζετενα 
έχετε την καλύτερη απόδοση από τα EG 
Επαγγελματικά πιστόλια κόλλας.

ΥψΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΚΟΛΛΑΣ

ΕΛΑφΡΥ άνετο στη χρήση και 
αποτρέπει την κόπωση του χρήστη.

ΑΠΑΛΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ 4 ΔΑΧΤΥΛΑ
Σας δίνει μεγάλη άνεση και μειώνει την 
προσπάθεια που απαιτείται.

ΕΛΕΓΧΟμΕνΗ ΡΥθμΙΣΗ 
θΕΡμΟΚΡΑΣΙΑΣ
(Εκτός EG320)

ΚΙνΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑθΕΡΗ ΒΑΣΗ Για 
την καλύτερη απόδοση και κινητικότητα, 
μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ 
της κινητής βάσης (για υψηλής ακρίβειας 
εργασίες) και σταθερής βάσης (για το 
καλύτερη σταθερότητα). Ορατή είναι η 
σταθερή βάση. 

μΑΚΡΥ ΚΑΛΩΔΙΟ για ευελιξία 
και κινητικότητα.

Κόλλα στικ Ø: 12mm

Ισχύς: 120W

Απόδοση κόλλας:  up to 1000g/h

Κόλλα στικ Ø: 12mm

Ισχύς: 220W

Απόδοση κόλλας:  up to 1400g/h

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία

Κόλλα στικ Ø: 12mm

Ισχύς: 300W

Απόδοση κόλλας:  up to 1800g/h

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία

Κόλλα στικ Ø: 12mm

Ισχύς: 400W

Απόδοση κόλλας:  up to 2200g/h

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία



1. 2. 3.

pVC, καλΩΔια και στΕΡΕΩσΗ 
πλακιΔιΩΝ 

•	 Στερέωστε	χαμηλής	και	υψηλής	τάσης	ηλεκτρικά	καλώδια

•	 Τοποθετήστε	κεραμικά	και	πλακάκια	σε	εκθεσιακό	χώρο

•	 Κολλήστε	PVC	και	άλλα	πλαστικά	υλικά	όπως	πινακίδες	για	τρόπαια

•	 Συνδέστε	πολυανθρακικό,	πολυαιθυλένιο	και	υλικά
πολυπροπυλενίου.

ΗλΕκτΡόΝικα και ΗλΕκτΡικα

•	 Στερεώστε	εύκολα	τα	καλώδια	για	να	αποφύγετε	την	θραύση

•	 Κοκαλώστε	συστατικά	στους	τυπωμένους	πίνακες	κυκλωμάτων	για
σταθερότητα	κατά	τη	συναρμολόγηση,	τη	μεταφορά	και	την	τελική
χρήση

•	 Γρήγορη	τοποθέτηση	για	γλάστρες	ακόμη	και	σε	μεγάλο	βάθος

•	 Αποτρέπει	το	κουλούριασμα	των	καλωδίων

•	 Προστασία	από	το	τέντωμα

•	 Μαζεμένα	καλώδια	για	εύκολη	χρήση

Επιπλα και ΕΡγασιΕσ μΕ ΞΥλό

•	 Συναρμολόγηση	ξύλων	μη-δομικών	στοιχείων	στο	σπίτι	και	τα
έπιπλα	γραφείου	και	ντουλάπια

•	 Για	ξύλινα	δομικά	στοιχεία

•	 Για	τοποθέτηση	υφάσματος	σε	ξύλο	η	σε	λωρίδες

•	 Για	την	στερέωση	συρταριών	και	οδηγούς

•	 Συνδέστε	ταπετσαρία	σε	ξύλο	και	πλαστικό

ΕκΘΕματα και ΔιακόσμΗσΗ 

•	 Κολλήστε	φελιζόλ	σε	τρισδιάστατο		κυματοειδές	χαρτόνι	σε	σταντ	σε	
σημεία πώλησης 

•	 Επισυνάψτε	δείγματα	ξύλινων	και	laminate	δαπέδων,	φελιζόλ,	
υφάσματα	ή	άλλα	υλικά	και	μικρά	προϊόντα	σε	πινακίδα	επίδειξης.

•	 Συνδέστε	διακοσμήσεις	σε	καλάθια

•	 Φτιάξτε	αποξηραμένες	φλοράλ	κατασκευές

•	 Δέστε	φελιζόλ	από	πολυστυρένιο

τό σΩστό ακΡόΦΥσιό για τΗ 
σΥκΕκΡιμΕΝΗ ΕΡγασια  

•	 Το	σωστό	ακροφύσιο	για	τη	σωστή	δουλειά.		Η	Rapid	προσφέρει
μια	σειρά	εναλλάξιμων	ακροφύσιων	που	θα	σας	βοηθήσουν	να	
βελτιστοποιήσετε	τη	ροή	της	κόλλας	με	το	είδος	των	υλικών	που
θέλετε να συγκολλήσετε.

•	 Το	στάνταρ	ακροφύσιο,	nο 1,	παραδίδεται	στο	βασικό	πακέτο,είναι
επίσης διαθέσιμο ως αξεσουάρ.

•	 Το	4	WS,	ακροφύσιο	πλατιάς	απόδοσης,	no 2,	απλώνει	αρκετές
λεπτές	γραμμές.Είναι	ιδανικό	για	σφράγιση	χαρτοκιβωτίων,	δαπέδων
ή στερέωση χαλιών. 

•	 Το	μακρύ	ακροφύσιο	παλέτας,	no 3,	ταιριάζει	απόλυτα	για	στενούς
χώρους	και	σημεία	με	βάθος.	Η	μικρή	διάμετρος	1,5	mm,	είναι	
πολύ	καλή	για	εργασίες	ακριβείας,	όπως	καλώδια	οπτικών	ινών	και
ηλεκτρονικά συστατικά. Συνιστάται με το EG320.

τό σΩστό ακΡόΦΥσιό για τΗ 
σΥκΕκΡιμΕΝΗ ΕΡγασια  

•	 Κολλήστε	και	σφραγίστε	γρήγορα	και	αόρατα	οποιοδήποτε	μέγεθος
και	διαμόρφωσης	κυματοειδές	χαρτόνι	και	συμπεριλαμβανομένου	
τα	ανακυκλωμένα	χαρτοκιβώτια	και	κουτιά.

•	 Κολλάει	κερωμένες	επιφάνειες	που	μπορεί	να	είναι	δύσκολο	να
σφραγιστούν	με	ταινία	

•	 Συνδέστε	ένθετα	ακόμα	και	φελιζόλ	που	είναι	ευαίσθητα	στη
θερμότητα 

•	 Δέστε	λεπτά	και	γρήγορα	με	το	4WS	ακροφύσιο	οποιοδήποτε	είδος
συσκευασίας σε χάρτινα κουτιά

Eιδικά χαρακτηριστικάRapid PRO - Επαγγελματικά πιστόλια κόλλας που 
ταιριάζουν στις ανάγκες σας

eG320
Πολύ ελαφρύ. Συμπαγές μέγεθος για εύκολη λειτουργία με 
μικρότερα χέρια.

eG340
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, ATC, επιτρέπει την εργασία με 
κόλλες χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας. Θερμοκρασίες 
από130 ° έως 230 °.

eG360
Ο ρυθμιζόμενος έλεγχος θερμοκρασίας (ATC)  σε συνδυασμό 
με την υψηλή  ισχύος (300W) το καθιστά ιδανικό για 
επαναλαμβανόμενες εργασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η 
ομαλή δράση και η μαλακή λαβή επιτρέπουν την ακρίβεια και 
έλεγχο στο χειρισμό.

eG380
Η δύναμη των 400W και όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε 
συνδυασμό. Αυτό σας δίνει την υψηλότερη απόδοση κόλλας 
με 12mm Ø ράβδους κόλλας. 

ΑΚΡΟΦΥΣΙA
Τα εναλλάξιμα ακροφύσια πωλούνται ξεχωριστά. Είναι 
κατασκευασμένα από ορείχαλκο με επικάλυψη χυτό μέταλλο. 
Αυτό δίνει μεγαλύτερη αντοχή και μεγαλύτερη αντίσταση κατά 
της φθοράς και την τριβή.



ΕΥΚΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟφΥΣΙΟΥ  
Το έξυπνο ακροφύσιο για τα PRO 
επαγγελματικά πιστόλια κόλλας, κάνει την 
αλλαγή ακροφυσίου γρήγορη και εύκολη.

Οι	συνθήκες	περιβάλλοντος	και	η	καθαριότητα	των	επιφανειών	εργασίας	
μπορούν	να	επηρεάσουν	το	χρόνο	συγκόλλησης	και	την	ισχύ.Η RAPID 
συνιστά τα εξής: Βεβαιωθείτε	ότι	οι	επιφάνειες	είναι	καθαρές,στεγνές	
και	χωρίς	λίπη,	μπογιές	και	βερνίκια.

Εφαρμόστε	την	κόλλα	στη	μια	επιφάνεια	μόνο,	την	λιγότερο	ευαίσθητη	
σε	μεταβολές	θερμοκρασίας.	Εφαρμόστε	την	κόλλα	με	φειδώ,	ένα	
λεπτότερο	στρώμα	θα	δώσει	καλύτερο	δέσιμο.	Αποφύγετε	την	
εφαρμογή	της	κόλλας	σε	μεγάλες	επιφάνειες	και	ενώστε	τα	δύο	
στρώματα	όσο	το	δυνατόν	συντομότερα.	Πιέστε	τις	ενωμένες	επιφάνειες	
μαζί.

’Ονομα Χαμηλή /υψηλή 
θερμοκρασία

Χρήση Θερμοκρασία 
Εφαρμογής 

Σημείο 
αποσκλήρυνσης

Ιξώδες  Χρόνος ανοιχτός Χρόνος Κόλλησης

GEN-T Υψηλή	
θερμοκρασία

Διάφανη	universal	κόλλα 160-200	°C 81-84	°C 6,5-8,5	Pa.s.	στους	
200	°C

60	δευτ. 30 δευτ.

ASS Υψηλή	
θερμοκρασία

Διάφανη	κόλλα	για	
ξύλο	για	συγκόλληση	
ξύλου,συσκευασίες,	
δέρμα,υφάσματα	και	φελλό

170-190	°C 80-96	°C 1-3	Pa.s.	στους	
200	°C

30 δευτ. 30 δευτ.

PRO + Υψηλή	
θερμοκρασία

Για	υψηλής
απόδοσης	εφαρμογές.
Πολλαπλές	χρήσεις,
μέταλλο,	πλαστικό,	γυαλί,
ξύλο	και	επεξεργασμένες
επιφάνειες

170-190	°C 80-96	°C 1-3	Pa.s	στους	
200	°C

30 δευτ. 30 δευτ.

PRO-T Υψηλή	
θερμοκρασία

Κόλλα	υψηλής	επίδοσης	και	με	
πολλαπλές	χρήσεις,πλαστικά,	
γυαλί,ξύλο,	και	επεξεργασμένες	
επιφάνειες

160-200	°C 81-84	°C 6,5-8,5	Pa.s.	στους	
200	°C

60	δευτ. 60	δευτ.

PRO-B Υψηλή	
θερμοκρασία

Λευκή	κόλλα	για	υλικά	υγιεινής,	
καλώδια και πορώδη υλικά

170-190	°C 80-96	°C 1-3	Pa.s.	στους	
200	°C

30 δευτ. 30 δευτ.

PAC Υψηλή	
θερμοκρασία

Συσκευασίες και κλείσιμο 
χαρτοκιβωτίων	

160-200	°C 101-140	°C 1-3	Pa.s	στους	
200	°C

8 δευτ. 3 δευτ.

LT Χαμηλή 
θερμοκρασία

Για	υλικά	ευαίσθητα	στη	
θερμότητα όπως ηλεκτρονικά 
είδη,	αποξηραμένα	λουλούδια,	
χειροτεχνίες 

130-150	°C 78-83	°C 2-4	Pa.s	στους	
200	°C

25	δευτ. 20 δευτ.

n  EG320 n  EG340 n  EG360 n  EG380

Ονομαστική ισχύς 120	W 220	W 300	W 400	W

Τάση εργασίας: 220-240	V	

Συχνότητα: 50	Hz	

Ρύθμιση: Αυτορυθμιζόμενο	 Μηχανικός	θερμοστάτης	

Ακρίβεια ρύθμισης: +/-15° +/-	10	°C	

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας: 195°C 120-145-170-195-220	°C 120-145-170-195-230	°C	

Θέρμανση: PTC 1	enforced	cartridge 2	enforced	cartridges	

Κόλλες Στικ Rapid	Ø	12	mm	

Χρόνος θέρμανσης στους 130 ° 
C(κόλλα χαμηλής θερμοκρασίας): - 1	λεπτό	

στους 210 °C (κόλλα υψηλής 
θερμοκρασίας): 4	λεπτά	(195°C) 3 λεπτά 

Απόδοση κόλλας (γρ/ώρα): 1000g/h	στους195°C 1400g/h	στους	210°C 1800g/h	στους	210°C 2200g/h	στους	220°C	

Άμεση απόδοση
(5 πιέσεις τις σκανδάλης): 30	gr	στους	195°C 40	gr	στους	210°C 50	gr	στους	210°C 60	gr	στους	220°C	

Εγκρίσεις: CE,	GS/TUV	

Ηλεκτρικό Καλώδιο PVC PVC PVC Καουτσούκ

Μήκος Καλωδίου 1.75	m 2.5	m 3.5	m	

Ακροφύσιο Ø	3.0	mm	

Ανταλλάξιμα ακροφύσια: ΝΑΙ	/	Χάλκινο	υλικό	για	μεγαλύτερη	διάρκεια	ζωής

Βάρος Εργαλείου 0.47	kg 0.7	kg 1.1	kg	

Διαστάσεις Εργαλείου 205x240x45	mm 210x265x50	mm 240	x	360	x	80	mm	

Τεχνικές προδιαγραφές Επιλέξτε την σωστή κόλλα 

Πληροφορίες Για Κόλλες 

Η Rapid προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από θερμές κόλλες 
στικ με διάμετρο 12mm.
Ένα παράδειγμα είναι η  Rapid PAC-κόλλα,  που συνιστάται 
ειδικά για την σφράγιση χαρτοκιβωτίων. Η εξαιρετικά 
γρήγορη κόλληση εξασφαλίζει την υψηλή παραγωγικότητα. 

Οι Rapid επαγγελματικές κόλλες / κόλλες στικ είναι διαθέσιμες 
σε σακούλα του 1 kg, σε σακούλα 2.5 kg και σε κούτα των 10 
kg.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον κατάλογό μας ή / τιμοκατάλογο 
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κόλλες μας. Οι 
πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στο www.rapid.com.Όλες οι 
κόλλες τηρούν της προδιαγραφές RΟHS. MSDS & ROHS παρέχονται 
όταν ζητηθούν.

Καθώς	η	θερμοκρασία	και	το	ακροφύσιο	μπορούν	
να	ρυθμιστούν,	το	EG380	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	
με	διαφορετικούς	τύπους	κόλλας	...	
Χάρη	σε	όλες	τις	επιλογές	ρύθμισης	του	EG380,	είναι	

το	εργαλείο	για	πολλούς	διαφορετικούς	σκοπούς.	
Από	την	κόλληση	χαρτονίου….

	...μέχρι	εργασίες	ακρίβειας	όπως	κόλληση	των	mot-

herboards	ή	αυστηρές	απαιτήσεις	δύναμης,όπως	
συγκόλληση πλακιδίων.
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