výkonné PNEUMATICKÉ HŘEBÍKOVAČKY I.
N70CB
Nová výkonná hřebíkovačka pro hřebíky do 70 mm.
Robustní konstrukce pro nejvyšší výkon a odolnost.
Použití pro výrobu a opravy palet, často na krátké
hřebíky délky 40, 42 a 55 mm do europalet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských
podlážek, oplocenek, bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, bednění,
podlahových roštů, aj.

FAC ...
Hmotnost
Délka
Šířka
Výška

3,60 kg
306 mm
140 mm
322 mm

Pracovní tlak 4,9-7,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,2 l

Hřebíky délky: 35–70 mm
Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 Zásobník 225-300 hřebíků
3,10 - 3,33 mm
Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez

N80CB
Hřebíkovačka pro mnohostranné použití s velkým
rozsahem zarážených hřebíků.
Odolná, velmi dobře vyvážená konstrukce.

FAC ...
Hmotnost
Délka
Šířka
Výška

3,86 kg
306 mm
140 mm
336 mm

Použití pro výrobu a opravy palet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských
podlážek, bubnů na el. kabely.
Pracovní tlak 4,9–7,0 barů
Realizace dřevostaveb, bednění.
Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,04 l Hřebíky délky: 35–80 mm
Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.
Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 Zásobník 225-300 hřebíků
3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,

Zás. Jumbo 700-1000 hřeb. tvrzená zinkovaná ocel, nerez

N89C-1P N89C-2K
Dvě verze nejoblíbenější hřebíkovačky.
N89C-1P (dříve N89C) s robustním kontaktem pro
výrobu palet.
N89C-2K s nastavitelným kontaktem pro omezení síly
při sbíjení krátkých hřebíků a plastovým kufrem.
Použití pro výrobu a opravy palet, dřevěné obaly,
lešenářské podlážky, bubny na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, bednění. Laťování, sbíjení krovů,
pokládka podlahových roštů, aj.

FAC ...
Hmotnost
Délka
Šířka
Výška

3,6 kg
311 mm
133 mm
355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,33 l Hřebíky délky: 35–90 mm
Zásobník 225–300 hřebíků Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.
3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez

N400C
Velmi výkonná hřebíkovačka pro hřebíky do 100 mm.
Dostatečná síla a odolnost i v nejnáročnějších
aplikacích. Velmi odolná konstrukce.
Použití pro výrobu a opravy palet.
Pro výrobu dřevěných obalů, bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, bednění.
Sbíjení krovů, protihlukových stěn, aj.

FAC ...
Hmotnost
Délka
Šířka
Výška

5,3 kg
338 mm
153 mm
423 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů Hřebíky délky: 42–100 mm
Spotřeba vzd. 1 výstřel 3,61 l
Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm
Zásobník 225–300 hřebíků
Zás. Jumbo 700–1000 hřeb. Materiál: ocel, zinkovaná ocel,

tvrzená zinkovaná ocel, nerez
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