
Zdjęcie
Part 

Number
Opis

Dostępna 

Ilość

Cena za 

sztukę 

PLN

GP-401

Lutownica gazowa Goot                                                                             

Doskonała i poręczna do napraw 

w podróży oraz w domu. 

Możliwość samodzielnego 

dopełnienia gazem. Długość - 

180mm, waga - 48.8g, 

temperatura grotu po nagrzaniu - 

350°C.

2 79.9

GP-501

Lutownica gazowa japońskiej 

marki Goot                                                                             

Doskonała i poręczna do napraw 

w podróży oraz w domu. 

Możliwość samodzielnego 

dopełnienia gazem. Długość - 

223mm, waga - 147g, 

temperatura grotu po nagrzaniu - 

580°C. Możliwość wymiany grotu 

a także zdjęcia go i używania 

lutownicy jako oiochodzni 

butanowej np, do podgrzewania 

metalowych elementów i innych 

prac wymagających ognia.

1 279

Produkty japońskiej marki GOOT



ST-99

Stojak na lutownice i cyne firmy 

GOOT                                                                                          

Maksymalne obciążenie 1 kg. 

Ciężka podstawa zapewnia 

dodatkową stabilność. Sprężyna 

prowadząca zapobiega plątaniu 

się lutowia. W zestawie z 

uchwytem do przenoszenia. Dane 

techniczne: model - ST-99, 

szerokość - 92mm, głębkokość - 

98mm, wysokość - 110mm, waga - 

850g, średnica wału - 15mm.

1 27.9

ST-92

Szkło powiększające firmy GOOT                                                            

Powiększenie 3x z soczewką 

dwuogniskową o średnicy 90 mm.                                                                                                                        

Dane techniczne :Szerokość 

klipsów - 105mm, Szerokość - 

120mm, głębokość 160mm, 

wysokośc - 130mm, waga - 550g.

2 129.9

ST-53

Stojak na lutownice i cyne firmy 

GOOT                                                                                          

Maksymalne obciążenie 1 kg. 

Ciężka podstawa zapewnia 

dodatkową stabilność. Sprężyna 

prowadząca zapobiega plątaniu 

się lutowia.W zestawie z 

uchwytem do przenoszenia. Dane 

techniczne: model - ST-53, 

szerokość - 163mm, głębkokość - 

150mm, wysokość - 126mm, waga 

- 1100g, średnica wału - 15mm.

4 119.9

ST-51

 Stojak na cyne firmy GOOT                                                       

Maksymalne obciążenie 1 kg. 

Ciężka podstawa zapewnia 

dodatkową stabilność. Sprężyna 

prowadząca zapobiega p0lątaniu 

się lutowia.W zestawie z 

uchwytem do przenoszenia. Dane 

techniczne: model - ST-51 

szerokość - 92mm, głębkokość - 

98mm, wysokość - 110mm, waga - 

715g, średnica wału - 15mm.

1 69.9



HFC-60

Lutownica z ręcznym dozownikiem 

cyny firmy GOOT, 220V 58W. Dwa 

tryby pracy. Znacznie ułatwia 

dozowanie cyny przy pracy.

2 297


