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GMC.402
Lijmdrukvat 18 kg – klaar voor gebruik
- RVS buitentank, kunststof binnentank 10 ltr
- Lijmpistool met universele nozzel
- Slanglengte 4 mtr
- Aflegbeker voor het lijmpistool
GMC.810
Lijmdrukvat 24 kg – klaar voor gebruik
- RVS buitentank, kunststof binnentank 10 ltr
- Lijmpistool met universele nozzel
- Slanglengte 4 mtr

GMC.105
Lijmdrukvat 5 kg – klaar voor gebruik
- RVS buitentank
- Lijmpistool met universele nozzel
- Slanglengte 4 mtr
- Aflegbeker voor het lijmpistool
GMC.350
Lijmdrukvat 10 kg – klaar voor gebruik
- RVS buitentank, kunststof binnentank 10 ltr
- Lijmpistool met tijddosering en universele nozzel
- Slanglengte ca. 4 mtr
- Geplaatst in een verrijdbare kar

info@hantos.nl

GMC.301
Lijmdrukvat 10 kg – klaar voor gebruik
- RVS buitentank, kunststof binnentank 10 ltr
- 2 Lijmpistolen met universele nozzel
- Slanglengte 2x4 mtr
- Aflegbeker voor het lijmpistool

Actuele prijzen : www.hantos.nl

GMC.200
Lijmdrukvat 10 kg – klaar voor gebruik
- RVS buitentank, kunststof binnentank 10 ltr
- Lijmpistool met universele nozzel
- Slanglengte 4 mtr
- Aflegbeker voor het lijmpistool

013 - 5169619

Lijmdrukvaten en toebehoren
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013 - 5169619
info@hantos.nl
Actuele prijzen : www.hantos.nl
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GMC.400
Lijmdrukvat 10 kg – voor lijmen met agressieve chemicaliën
- RVS buitentank, kunststof binnentank 10 ltr
- Lijmpistool met universele nozzel
- Slanglengte 4 mtr
- Aflegbeker voor het lijmpistool
GMC.401
Lijmdrukvat 10 kg – voor het spuiten van lijmen en lakken
- RVS buitentank, kunststof binnentank 10 ltr
- Spuitpistool
- Slanglengte ca. 4 mtr

GMC.401/S
Lijmdrukvat 18 kg – voor het spuiten van lijmen en lakken
- RVS buitentank, kunststof binnentank 10 ltr
- Spuitpistool
- Slanglengte ca. 4 mtr

GMC.AL390
Lijmdrukvat
- Zelfreinigend
- Lijmpistool met tijddosering

GMC.AL390/NT
Lijmdrukvat
- Zelfreinigend
- Lijmpistool

In overleg kunnen ook drukvaten gemaakt worden naar
klantspecificaties

info@hantos.nl

Afmetingen:
30 Ltr: Ø365mm, binnenhoogte 350mm
40 Ltr: Ø365mm, binnenhoogte 400mm
50 Ltr: Ø365mm, binnenhoogte 510mm
60 Ltr: Ø365mm, binnenhoogte 570mm

Actuele prijzen : www.hantos.nl

GMC.DV/3030 RVS drukvat 30 Ltr
GMC.DV/3040 RVS drukvat 40 Ltr
GMC.DV/3050 RVS drukvat 50 Ltr
GMC.DV/3060 RVS drukvat 60 Ltr
GMC.DV/3080 RVS drukvat 80 Ltr

013 - 5169619

Speciale tanks
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013 - 5169619

Lijmpistolen
GMC.201
Lijmpistool met handmatig instelbare lijmdosering
- Het pistool is voorzien van een universele nozzle

info@hantos.nl

- Het pistool is voorzien van een universele nozzle en uitgevoerd met
een anatomische greep

Actuele prijzen : www.hantos.nl

GMC.201/NI
Lijmpistool met handmatig instelbare lijmdosering

GMC.303
Pneumatisch lijmpistool met nozzle aansluiting

GMC.201/M
Lijmpistool met handmatig instelbare lijmdosering
- Het pistool is voorzien van een universele nozzle (niet afgebeeld) en
de uitstroomopening is wat groter dan bij het standaard pistool
GMC.201

- Standaard uitgerust met een normale ‘doorlaat’. Deze doorlaat kan
op aanvraag ook vergroot uitgevoerd worden.

GMC.305
Pneumatisch lijmpistool met vaste nozzle 1.5 / 2 / 2.5 mm

GMC.303/A
Pneumatisch lijmpistool met nozzle aansluiting
- Pistool is uitgevoerd met een tijddosering voor de lijmdosering
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- Pistool is uitgevoerd met een tijddosering voor de lijmdosering
en een anatomische greep

013 - 5169619

GMC.303/NI
Pneumatisch lijmpistool met nozzle aansluiting

GMC.340
Metalen pneumatisch lijmpistool voor lijmmachines

GMC.303/FS
Lijmpistool met handmatig instelbare lijmdosering voor het lijmen
van blinde gaten en doorlopende gaten
Met dit lijmpistool is het mogelijk om blinde- cq. doorlopende
gaten te lijmen zonder het wisselen van de nozzle
Holes Ø8 – Ø30-40mm, eylets 8x10 – 8x60-70mm
GMC.401/SP
Spuitpistool voor lijmdrukvat type 401 en 401/S

GMC.305/NI/EP
Lijmpistool voor lijmen met hoge druk, van 5 tot 60 bar.

Actuele prijzen : www.hantos.nl

- Pistool is geschikt voor agressieve chemicaliën

info@hantos.nl

GMC.201/CH
Lijmpistool met nozzle aansluiting

- Voor handmatige of automatische lijmdosering
- Voor vinyl- of PU-Lijm
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013 - 5169619

Injectors
Nozzle kort 20 mm
Nozzle lang 30 mm

info@hantos.nl

GMC.305MOC-.. Injector messing - kort
GMC.305MOL-.. Injector messing - lang
Leverbaar in de volgende diameters:
0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,5 mm

GMC.305MOCEL-.. Injector messing - kort - elektr. bediend ventiel
GMC.305MOLEL-.. Injector messing - lang - elektr. bediend ventiel

Actuele prijzen : www.hantos.nl

Leverbaar in de volgende diameters:
0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,5 mm

GMC.305MIC-.. Injector RVS - kort
GMC.305MIL-.. Injector RVS - lang
Leverbaar in de volgende diameters:
0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,5 mm

GMC.305MICEL-.. Injector RVS - kort - elektrisch bediend ventiel
GMC.305MILEL-.. Injector RVS - lang - elektrisch bediend ventiel
Leverbaar in de volgende diameters:
0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,5 mm
Injector voor het doseren van lijm, silicone, verf, vet, olie,
polyurethane lijm en ander materiaal.
Bij uitgelijnde montage in een groep, afstand is 16 mm
Elektrisch bediend ventiel 24 V
Max. 80 bar.
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Appli - Pur is eenvoudig in gebruik.
Plaats de slang in de tank met lijm en sluit het apparaat aan op
perslucht. Breng het op minimaal 3 bar en het systeem is klaar voor
gebruik. Na gebruik de nozzle in vet of olie plaatsen en het pistool
met vet afsluiten om uitdroging te voorkomen.

Het systeem is voorzien van een filter met silicagel, deze zorgt
ervoor dat er tijdens het aanzuigen van de lijm droge lucht in de
tank komt.
Appli-Pur is geschikt voor 1K PUR-lijm met een maximale viscositeit
van 25.000 mPa bij 20°C.

info@hantos.nl

GMC.APPLI-PUR25
- Geplaatst in een verrijdbare kar
- Lijmpistool voor agressieve lijmen met universele nozzle
- Slanglengte 4 meter
- Aflegbeker voor lijmpistool
- Filter met silicagel

013 - 5169619

Systeem voor polyurethane lijm (PUR)

GMC.NPU070 70 mm
GMC.NPU110 110 mm
GMC.NPU150 150 mm

De lijmkoppen hebben aan beide zijde een opening waardoor het
reinigen van de koppen eenvoudig is.

Actuele prijzen : www.hantos.nl

Lijmkoppen voor Appli-Pur
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013 - 5169619

Lijmkoppen
GMC.202
Universele lijmspuitkop

info@hantos.nl

GMC.203
Zijgeleider voor universeel lijmspuitkop

Lijmspuitkop voor drevelgaten
GMC.204 - Ø 6 x 20
GMC.205 - Ø 8 x 25
GMC.206 - Ø10 x 30
GMC.207 - Ø12 x 40

GMC.157 - Ø14 x 40
GMC.158 - Ø15 x 40
GMC.159 - Ø16 x 40
GMC.160 - Ø18 x 40

Actuele prijzen : www.hantos.nl

Lijmspuitkop dubbel HOH 32 mm
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GMC.208 - Ø 6 x 20
GMC.209 - Ø 8 x 25
GMC.210 - Ø10 x 30
GMC.211 - Ø12 x 40
Lijmspuitkop drievoudig HOH 32 mm
GMC.212 - Ø 6 x 20
GMC.213 - Ø 8 x 25
GMC.214 - Ø10 x 30
GMC.215 - Ø12 x 40
Lijmspuitkop voor groefbelijming – zij-uitstroom
GMC.216 - 4 x 8
GMC.217 - 5 x 12
GMC.218 - 6 x 12
GMC.219 - 8 x 13
GMC.220 - 10 x 14

013 - 5169619

Lijmspuitkop voor groefbelijming – zij-uitstroom + onder-uitstroom
GMC.221 - 4 x 8
GMC.222 - 5 x 12
GMC.223 - 6 x 12
GMC.224 - 8 x 13
GMC.225 - 10 x 14

Lijmkop voor het belijmen van langgaten
GMC.228 - 8 x 20
GMC.233
– 10 x 35
GMC.229 - 8 x 25
GMC.234
– 12 x 30
GMC.230 - 8 x 30
GMC.228/B – 12 x 35
GMC.231 - 10 x 25
GMC.229/B – 12 x 40
GMC.232 - 10 x 30
GMC.231/20 – 10 x 20
Lijmkop voor het belijmen van zijkanten van panelen. De koppen
zijn voorzien van een zij-geleiding.
GMC.235 - instelbaar tussen 10 - 30 mm
GMC.236 - instelbaar tussen 20 - 40 mm
GMC.161 - instelbaar tussen 40 - 60 mm
Lijmkop voor slisverbindingen met enkelzijdige lijmuitstroom

Actuele prijzen : www.hantos.nl

GMC.227
Lijmkop voor meervoudige groefverbindingen. (Op maat gemaakt)

info@hantos.nl

GMC.226
Lijmspuitkop voor lamello 0 – 10 – 20

GMC.237 – 100 x 30 x 5,5
GMC.238 – 100 x 40 x 5,5
GMC.239 – 100 x 50 x 5,5
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013 - 5169619
info@hantos.nl

Lijmkop voor slisverbindingen met dubbelzijdige lijmuitstroom
GMC.240 – 100 x 30 x 5,5
GMC.241 – 100 x 40 x 5,5
GMC.242 – 100 x 50 x 5,5

Lijmkop slisverbinding – rol
GMC.243 – 30 x Ø7 mm
GMC.244 – 40 x Ø7 mm
GMC.245 – 50 x Ø7 mm
GMC.245/L – 60 x Ø7 mm
Lijmkop pengat – enkel
GMC.246/40 - b=40 h= 6 mm GMC.249/50 - b=50 h= 6 mm
GMC.247/40 - b=40 h= 8 mm GMC.250/50 - b=50 h= 8 mm
GMC.248/40 - b=40 h=10 mm GMC.251/50 - b=50 h=10 mm

Actuele prijzen : www.hantos.nl

Lijmkop pen – enkel
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GMC.252/40 - b=40 h= 6 mm GMC.255/50 - b=50 h= 6 mm
GMC.253/40 - b=40 h= 8 mm GMC.256/50 - b=50 h= 8 mm
GMC.254/40 - b=40 h=10 mm GMC.257/50 - b=50 h=10 mm

Lijmkop pengat– dubbel
GMC.258/40 - b=40 h= 6 mm GMC.261/50 - b=50 h= 6 mm
GMC.259/40 - b=40 h= 8 mm GMC.262/50 - b=50 h= 8 mm
GMC.260/40 - b=40 h=10 mm GMC.263/50 - b=50 h=10 mm

Lijmkop pen– dubbel
GMC.264/40 - b=40 h= 6 mm GMC.267/50 - b=50 h= 6 mm
GMC.265/40 - b=40 h= 8 mm GMC.268/50 - b=50 h= 8 mm
GMC.266/40 - b=40 h=10 mm GMC.269/50 - b=50 h=10 mm

GMC.273 - Lijmkop Ø30mm
GMC.274 - Lijmkop Ø40mm

Lijmkop – platte oppervlakken
GMC.275 - b= 70 mm
GMC.162 - b= 90 mm
GMC.276 - b=120 mm

GMC.163 - b=150 mm
GMC.277 - b=180 mm

Lijmkop – rubber/spons roller
GMC.278 - Rubber roller 70mm
GMC.279 - Rubber roller 120mm
GMC.164 - Rubber roller 150mm
GMC.280 - Rubber roller 180mm

GMC.278S - spons roller 70mm
GMC.279S - spons roller 120mm
GMC.164S - spons roller 150mm
GMC.280S - spons roller 180mm

013 - 5169619

GMC.270 - Lijmkop Ø10mm
GMC.271 - Lijmkop Ø15mm
GMC.272 - Lijmkop Ø20mm

info@hantos.nl

Lijmkop – kwast

GMC.281 – Reserve rol rubber b= 70mm
GMC.282 – Reserve rol rubber b= 120mm
GMC.283 – Reserve rol rubber b= 180mm
GMC.284 – Reserve rol spons b= 70mm
GMC.285 – Reserve rol spons b= 120mm
GMC.286 – Reserve rol spons b= 180mm
GMC.284P - As tbv 70mm roller
GMC.285P - As tbv 120mm roller
GMC.286P - As tbv 180mm roller

Actuele prijzen : www.hantos.nl

Reserve onderdelen lijmrollers
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Actuele prijzen : www.hantos.nl

info@hantos.nl

013 - 5169619

Accessoires
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GMC.299
Kunststof slang 4 meter

Adapters
GMC.306-G/P
GMC.307-P/G
GMC.308-G/LS
GMC.309-LS/G
GMC.R5
Nylon aansluit stuk
GMC.R6
Nylon aansluit stuk

GMC.295
Kunststof waterreservoir

GMC.298
Kunststof tank 10 kg.

GMC.403
RVS tank 18 kg. voor GMC.402

GMC.302
Wagen op zwenkwielen met een schuiflade voor lijmkoppen

GMC.302CP
Wagen voor een lijmdrukvat

GMC.312
Wagen op zwenkwielen met een schuiflade voor lijmkoppen met
een complete lijmset

info@hantos.nl

GMC.294
Koppelstuk 3/4”

Actuele prijzen : www.hantos.nl

GMC.293
Waterkraan 1/2”

013 - 5169619

Accessoires / Wagens voor lijmvaten
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Lijmboys
GMC.DC04
Lijmboy 0,4 Ltr

Actuele prijzen : www.hantos.nl

info@hantos.nl

GMC.DC09
Lijmboy 0,9 Ltr
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GMC.DC15
Lijmboy 1,5 Ltr

GMC.DC30
Lijmboy 3,0 Ltr

GMC.DCP04 Reserve lijmborstel 0,4 Ltr
GMC.DCP09 Reserve lijmborstel 0,9 Ltr
GMC.DCP15 Reserve lijmborstel 1,5 Ltr
GMC.DCP30 Reserve lijmborstel 3,0 Ltr

Voordelen:
Uitstroming tot een minimum beperkt
Besparing lijm door automatische dosering en luchtdichte afsluiting
Borstel wordt bewaard in de lijmboy

013 - 5169619

GMC.V220/G
Lijmroller met rubber rol – B=150mm

GMC.RG220
GMC.RS220
GMC.RP220
GMC.060220

Reserve rubber rol – B=220mm
Reserve spons rol – B=220mm
Reserve schuim rol – B=220mm
Reserve kern – B=220mm

GMC.S180
Standaard voor lijmroller – B=220mm

Actuele prijzen : www.hantos.nl

GMC.V220/P
Lijmroller voor PU lijmen – B=150mm

info@hantos.nl

GMC.V220/S
Lijmroller met spons rol – B=150mm
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013 - 5169619

GMC.V180/G
Lijmroller met rubber rol – B=180mm

Actuele prijzen : www.hantos.nl

info@hantos.nl

GMC.V180/S
Lijmroller met spons rol – B=180mm
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GMC.V180/P
Lijmroller voor PU lijmen – B=180mm

GMC.RG180
GMC.RS180
GMC.RP180
GMC.060180

Reserve rubber rol – B=180mm
Reserve spons rol – B=180mm
Reserve schuim rol – B=180mm
Reserve kern – B=180mm

GMC.S180
Standaard voor lijmroller – B=180mm

013 - 5169619

GMC.V150/G
Lijmroller met rubber rol – B=150mm

GMC.RG150
GMC.RS150
GMC.RP150
GMC.060150

Reserve rubber rol – B=150mm
Reserve spons rol – B=150mm
Reserve schuim rol – B=150mm
Reserve kern – B=150mm

GMC.S150
Standaard voor lijmroller – B=150mm

Actuele prijzen : www.hantos.nl

GMC.V150/P
Lijmroller voor PU lijmen – B=150mm

info@hantos.nl

GMC.V150/S
Lijmroller met spons rol – B=150mm
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013 - 5169619

GMC.V120/G
Lijmroller met rubber rol – B=120mm

Actuele prijzen : www.hantos.nl

info@hantos.nl

GMC.V120/S
Lijmroller met spons rol – B=120mm
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GMC.V120/P
Lijmroller voor PU lijmen – B=120mm

GMC.RG120
GMC.RS120
GMC.RP120
GMC.060120

Reserve rubber rol – B=120mm
Reserve spons rol – B=120mm
Reserve schuim rol – B=120mm
Reserve kern – B=120mm

GMC.S120
Standaard voor lijmroller – B=120mm

013 - 5169619

GMC.V070/G
Lijmroller met rubber rol – B=70mm

GMC.RG070
GMC.RS070
GMC.RP070
GMC.060070

Reserve rubber rol – B=70mm
Reserve spons rol – B=70mm
Reserve schuim rol – B=70mm
Reserve kern – B=70mm

GMC.S180
Standaard voor lijmroller – B=70mm

Actuele prijzen : www.hantos.nl

GMC.V070/P
Lijmroller voor PU lijmen – B=70mm

info@hantos.nl

GMC.V070/S
Lijmroller met spons rol – B=70mm
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013 - 5169619

GMC.V140/G
Kunststof lijmroller met rubber rol – B=140mm

Actuele prijzen : www.hantos.nl

info@hantos.nl

GMC.V140/S
Kunststof lijmroller met spons rol – B=140mm
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GMC.RG140 Reserve rubber rol – B=140mm
GMC.RS140 Reserve spons rol – B=140mm

GMC.370
Handmatige lijmapparatuur

GMC.371
Handmatige lijmapparatuur met drukrol

GMC.380
Handmatige lijmapparatuur voor het 2-zijdig belijmen van latten
Breedte onderste roller : 150mm
Breedte bovenste roller : 70mm

Is de bovenstaande
afbeelding met een
bredere bovenrol

GMC.381
Handmatige lijmapparatuur voor het 2-zijdig belijmen van latten
Breedte onderste roller : 120mm
Breedte bovenste roller : 70mm

013 - 5169619
info@hantos.nl

GMC.130
Lijmroller met onder en boven rol B = 180mm
( Incl. standaard en bakje )

Actuele prijzen : www.hantos.nl

GMC.C180 – kunststof bakje voor 45 / 70 / 120 / 150 / 180 mm

22

013 - 5169619
info@hantos.nl
Actuele prijzen : www.hantos.nl
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GMC.382
Handmatige lijmapparatuur voor het 2-zijdig belijmen van latten
Breedte onderste roller : 150mm
Breedte bovenste roller : 150mm

GMC.385
Handmatige lijmapparatuur voor het 1- of 2-zijdig belijmen van latten
Breedte onderste roller : 150mm
Breedte bovenste roller links : 70mm (alleen aandrukken van de lat)
Breedte bovenste roller rechts : 70mm ( onder+boven belijmen )

GMC.385 - Extra foto

Actuele prijzen : www.hantos.nl

info@hantos.nl

013 - 5169619

Lijmautomaat
GMC.S/501/4
Lijmautomaat – 2 kops
De machine is ontwikkeld voor het belijmen van slisverbindingen.
Lijmkoppen worden opmaat gemaakt.
Automatische afloop van de lijmcyclus.
Pneumatische voeding: 5 Bar.
Uw voordelen:
-Homogene lijmverspreiding waardoor de slisverbinding van
optimale kwaliteit is
-Lijmbesparing
-Tijdbesparing
-Koppen zijn snel uitwisselbaar

Er zijn meerdere lijmautomaten leverbaar. Voor meer informatie
kunt u contact met ons opnemen.

De lijmkoppen worden naar uw wensen op maat gemaakt.
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