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W dziale "TEST" przedstawiamy narzędzia, programy i oprzyrządowanie pomocnicze,
wykorzystywane w pracowniach konstrukcyjnych i laboratoriach elektronicznych. Prezentacja jest
poprzedzona badaniami prowadzonych w laboratorium AVT. Zadaniem działu jest dostarczanie
pełnej i sprawdzonej informacji o aktualnej ofercie krajowego rynku. Ceny podane w "Teście"
są cenami netto (bez 22% podatku VAT).

Przegląd narzędzi lutowniczych,
część 2
W†drugiej czÍúci
przegl¹du przedstawiamy pozosta³e
lutownice, ktÛre zosta³y
udostÍpnione redakcji
przez firmy
dystrybucyjne.
KoÒczymy w ten
sposÛb prezentacjÍ
lutownic standardowych
i†w†kolejnym ìTeúcieî
omÛwimy
najpopularniejsze stacje
lutownicze,
przeznaczone zarÛwno
do zastosowaÒ
profesjonalnych, jak
i†amatorskich.

Lutownice, ktÛre mieliúmy moøliwoúÊ przetestowaÊ w†redakcyjnym laboratorium (prezentowane zarÛwno w†pierwszej,
jak i†w†drugiej czÍúci
ìTestuî) s¹ reprezentatywn¹ prÛbk¹ sprzÍtu
w†tej klasie cenowej, ktÛry jest obecnie dostÍpny
na krajowym rynku. Niestety nie uda³o nam siÍ
zgromadziÊ prÛbek od
wszystkich firm zajmuj¹cych siÍ dystrybucj¹ lutownic, jednak sprzÍt opisany w†îTeúcieî pozwoli
siÍ zorientowaÊ Czytelni-

kom zainteresowanym zakupem, jakie trendy panuj¹ obecnie w†tym segmencie rynku.
Po pierwsze wyraünie
kszta³tuje siÍ trend stosowania przez producentÛw
lutownic nowoczesnych
grza³ek ceramicznych,
w†ktÛrych elementem
grzejnym jest masa oporowa (cement oporowy).
Bardzo popularnym rozwi¹zaniem s¹ takøe
grza³ki wykonane z†drutu oporowego, montowane w†korpusach ceramicznych. Jest to techno-

logia nieco starsza, lecz
dziÍki nieustannemu
doskonaleniu technologii produkcji coraz bardziej niezawodna.
Producenci prezentowanego sprzÍtu zadbali
takøe o†zdobycie certyfikatÛw bezpieczeÒstwa,
ktÛre s¹ uznawane na
úwiecie (CE, TUV). Nieco
gorzej wygl¹da sprawa
z†krajowymi znakami
ìBî. Tylko niewielka
czÍúÊ prezentowanego
sprzÍtu posiada ten znak,
co jednak nie jest silnym
argumentem przeciw.

Lutownice standardowe, cd.
Gwarancja: 1 rok
Cena: 68 zł

Goot MI−6
Miniaturowa lutownica o†mocy grza³ki 6W, przystosowana do
zasilania napiÍciem 6†lub 12V (sta³ym lub zmiennym). Wyposaøona w†wymienny grot, mocowany sprÍøystym fragmentem swojej
obudowy. Opcjonalnie dostÍpne cztery typy grotÛw o†rÛønych
kszta³tach i†wielkoúciach koÒcÛwek lutowniczych.

Gwarancja: 1 rok
Cena: 70 zł

Goot MCP−18
Lutownica przeznaczona do zasilania z†akumulatora samochodowego 12V. Kabel zasilaj¹cy zakoÒczony jest wtykiem do
zapalniczki samochodowej. Moc ceramicznej grza³ki wynosi 18W.
Na obudowÍ (r¹czkÍ) lutownicy standardowo nak³adany jest kapturek z†tworzywa sztucznego, ktÛry u³atwia trzymanie lutownicy
przez operatora. Grot wymienny, nak³adany bezpoúrednio na grza³kÍ, mocowany nakrÍtk¹. Opcjonalnie dostÍpne groty o†innych
kszta³tach i†wymiarach.
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W†chwili przyst¹pienia
Polski do WspÛlnoty Europejskiej znaki CE bÍd¹ najprawdopodobniej uznawane automatycznie i†nie bÍdzie koniecznoúci zdobywania lokalnych znakÛw
bezpieczeÒstwa i†jakoúci.
Podobnie jak w†sprzÍcie
prezentowanym

w†pierwszej czÍúci przegl¹du, do lutownic przedstawionych w†tym miesi¹cu takøe jest dostÍpna szeroka gama grotÛw, ktÛre
znacznie zwiÍkszaj¹ uniwersalnoúÊ zakupionego
sprzÍtu. Producent podkreúla duø¹ trwa³oúÊ standardowych grotÛw, zazwy-

czaj dostÍpne s¹ takøe groty o†podwyøszonej trwa³oúci, przystosowane do
d³ugotrwa³ej pracy z†duøymi obci¹øeniami termicznymi, w†trudnym
chemicznie otoczeniu.
Mamy nadziejÍ, øe pomimo bardzo skrÛtowej
formy prezentacji, infor-

macje
zamieszczone
ìTeúcieî u³atwi¹ Wam
podjÍcie decyzji o†zakupie wybranego modelu
lutownicy. CzytelnikÛw
zainteresowanych wiÍkszymi zestawami lutowniczymi zachÍcamy do
siÍgniÍcia po czerwcowy
numer EP.

Goot CXG−15−CE
Lutownica zasilana bezpoúrednio z†sieci 220V. Moc ceramicznej grza³ki wynosi 15W. Grot wymienny, nak³adany bezpoúrednio na grza³kÍ, mocowany nakrÍtk¹. Opcjonalnie dostÍpne groty o†innych kszta³tach i†wymiarach. Na obudowie znajduje siÍ nasadka z†tworzywa sztucznego, u³atwiaj¹ca pos³ugiwanie
siÍ lutownic¹.

Gwarancja: 1 rok
Cena: 87,7 zł

Goot CXG−25−CE
Lutownica zbliøona konstrukcyjnie do CXG-15-CE. Ceramiczna grza³ka jest zasilana bezpoúrednio z†sieci 220V. Jej moc
wynosi 25W. Grot wymienny, nak³adany bezpoúrednio na grza³kÍ, mocowany nakrÍtk¹. Opcjonalnie dostÍpne groty o†innych
kszta³tach i†wymiarach. Na obudowie znajduje siÍ nasadka
z†tworzywa sztucznego, u³atwiaj¹ca pos³ugiwanie siÍ lutownic¹.
Gwarancja: 1 rok
Cena: 87,7 zł

Goot CXG−28−CE

Gwarancja: 1 rok
Cena: 91 zł

28

Lutownica zbliøona konstrukcyjnie do CXG-15-CE. Ceramiczna grza³ka jest zasilana bezpoúrednio z†sieci 220V. Jej moc
wynosi 28W. Grot wymienny, o†duøych wymiarach, nak³adany
bezpoúrednio na grza³kÍ. Mocowany jest nakrÍtk¹. Opcjonalnie
dostÍpne groty o†innych kszta³tach i†wymiarach. Na obudowie
znajduje siÍ nasadka z†tworzywa sztucznego, u³atwiaj¹ca pos³ugiwanie siÍ lutownic¹.
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Goot TQ−77
Lutownica z†uchwytem pistoletowym o†mocy grza³ki 20 lub
200W (w zaleønoúci od po³oøenia przycisku zamontowanego
w†obudowie). Ceramiczna grza³ka jest zasilana bezpoúrednio z†sieci 220V. Wymienny grot jest montowany bezpoúrednio na grza³ce
i†mocowany metalow¹ nakrÍtk¹. Opcjonalnie dostÍpne s¹ groty
o innych wymiarach (5 typÛw). W†sk³ad zestawu wchodzi polska
instrukcja.

Goot TQ−85

Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena: 140 zł

Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena: 140 zł

Lutownica wyposaøona w†ceramiczn¹ grza³kÍ o†mocy prze³¹czanej pomiÍdzy 20 i†200W. Prze³¹czanie mocy jest moøliwe
dziÍki zastosowaniu przycisku w†uchwycie lutownicy. Grza³ka
jest zasilana bezpoúrednio z†sieci 220V. Wymienny grot instalowany jest bezpoúrednio na grza³ce i†mocowany metalow¹ nakrÍtk¹. Opcjonalnie dostÍpne s¹ groty o innych wymiarach (5 typÛw).
Lutownica standardowo jest wyposaøona w†nakrÍcan¹ os³onÍ grota oraz polsk¹ instrukcjÍ.

Sprzęt do testów (EP4/98 i 5/98) udostępniły fir my:

Ambex − Weller, Weller Portasol
Warszawa, tel. (0−22) 668−66−88, fax: (0−22) 668−61−64

Elwik − Elwik
Warszawa, tel. (0−22) 846−31−87, fax: (0−22) 846−35−70

Labem − Weller, Weller Portasol
Warszawa, tel./fax: (0−22) 844−01−57, tel. (0−22) 646−27−99

Bokar International − Goot
Bydgoszcz, tel./fax: (0−52) 22−48−58, tel. 0−601−63−72−89, e−mail: dzsprzed@bokar.com

Renex − DIC, Nakajima, Portasol
Włocławek, tel./fax: (0−54) 411−25−55, (0−54) 311−005, e−mail: office@renex.com.pl,
www.renex.com.pl
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