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Speciální hřebíkovačka pro zarážení 
pokrývačských hřebíků na asfaltové šindele.
Verze RN46DW-1EPAL pro značení opravených EUR / 
EPAL palet. Lehká konstrukce; otevření zásobníku 
jedním stiskem.
Použití na asfaltové šindele. Dále na upevnění 
sádrokartonů, lepenkových kartonů 
a měkkých izolačních materiálů ke dřevu.

Velmi lehká hřebíkovačka, nejmenší nástroj 
na hřebíky v cívkách.
Obzvláště vhodná pro nejkratší hřebíky 22 a 25 mm.

Použití pro výrobu lehkých palet, beden a roštů.
Realizace dřevostaveb, pokládka roštů podlah, 
bednění. Výroba dřevěných obalů,  zahradního 
nábytku, oplocenek, bubnů na el. kabely, aj.

Hmotnost 2,70 kg

Délka 277 mm
Šířka 117 mm
Výška 270 mm

Pracovní tlak 4,7–7,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,10 l

Zásobník  120 hřebíků

Hmotnost  2,00 kg

Délka  305  mm
Šířka 128 mm
Výška 285 mm

Pracovní tlak  4,9 – 8,4 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,1 l

Zásobník  300–350  hřebíků

Hřebíky délky: 19–45 mm
Drát: Ø 3,05 mm/4,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

CR.

Oblíbená a výkonná hřebíkovačka na hřebíky 
v cívkách.   
Nízká hmotnost, snadná manipulace i bez zavěšení

Použití pro výrobu a opravu lehkých palet a roštů.
Realizace dřevostaveb, pokládka roštů podlah, 
bednění. Výroba dřevěných obalů, zahradního 
nábytku, oplocenek, bubnů na el. kabely, aj.

Výkonná hřebíkovačka pro hřebíky 
v cívkách do 60mm.Robustní konstrukce 
pro nejvyšší výkon a odolnost.

Použití pro výrobu a opravu lehkých palet a roštů.
Realizace dřevostaveb, pokládka roštů podlah, 
bednění. Výroba dřevěných obalů, zahradního 
nábytku, oplocenek, bubnů na el. kabely, aj.

Hmotnost                 2,68 kg

Délka                     269 mm
Šířka                        133 mm
Výška                      273 mm

Pracovní tlak     4,8–8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,21 l

Zásobník    300–350 hřebíků
Zás. Jumbo     1000 hřebíků

Hmotnost                 2,58 kg

Délka                     270 mm
Šířka                        133 mm
Výška                      280 mm

Pracovní tlak     4,9–7,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,3 l

Zásobník    300–350 hřebíků
Zás. Jumbo     1000 hřebíků

Hřebíky délky: 22–57 mm
Drát: Ø 2,03– 2,30–2,50 mm
Rozteč hřebíků: 6 mm 
Materiál: ocel, Zn ocel, nerez 

Hřebíky délky: 22–60 mm
Drát: Ø 2,03– 2,30–2,50 mm
Rozteč hřebíků: 6 mm 
Materiál: ocel, Zn ocel, nerez 

Hřebíky délky: 22–50 mm
Drát: Ø 2,03– 2,30–2,50 mm
Rozteč hřebíků: 6 mm 
Materiál: ocel, Zn ocel, nerez 
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