Direktrögzítés és Kézi Rögzítés

R-WW90II Gázpatronos keretszögező
Nagyteljesítményű gázpatronos keretszögező tokok és keretek rögzítéshez és te
tőmunkálatokhoz

Tanúsítvány

Termékinformációk
Jellemzők és előnyök

Felhasználások

Alap anyaga

• Az 50-90 mm hosszúságban használható
szegek széles körű használhatóságot biz
tosítanak a gépnek
• A lítium-ion technológia és az energiagaz
daságos funkciók nagy kapacitást és ha
tékonyságot biztosítanak.
• A kompakt és ergonómikus kialakítás
révén a nehezebben elérhető helyeken is
kényelmesen és szabadon használható
• Az alacsony meghibásodási arány alacsony
üzemeltetési költséget garantál
• 60 szeg kapacitású alulról tölthető tár. Az
egykezesen használható etetőrugó által
gyorsan és könnyen megtölthető a tár. A
biztonsági retesz a tár alján nem engedi
kiesni a szegeket és biztonságos új
ratöltést biztosít.
• A visszahajtható akasztón biztonságosan
tárolható a gép használaton kívül. Övre is
akasztható, ami teljes mozgásszabad
ságot biztosít.
• Az egyszerűbb mélységállítás segít
ségével könnyen, de pontosan beállítható
a belövés ereje.
• A szekvenciális működés biztonságos
használatot biztosít.
• Az orrvédő sapka megvédi a fa felületét
a sérülésektől. Ez különösképpen fontos
faburkolatok rögzítésekor.
• Szerszám nélküli mélységállítás. A szeg
belövés mélysége egyszerűen beállítható,
ami által mindig precíz rögzítési pontok
hozhatók létre.

• Fából készült vázszerkezetek
• Tetőlécek, zsaluzatok rög
zítése
• Faszerkezeti elemek gyártása
• Ereszalj deszkázás és egyéb
befejező elemek rögzítése
tetőn
• Fa homlokzati burkolatok és
külső díszítő elemek rögzítése
• Fa padlózatok és teraszburko
latok rögzítése

•
•
•
•

Épületfa
Faforgácslap
Furnér
Fa
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Kapcsolódó termékek
• R-DRK-V papír ragasztású
patronokkal - natúr
• R-DPG-V papír ragasztású
patronokkal
• R-DRG-V papír ragasztású
patronokkal
• R-DPK-V papír ragasztású
patronokkal - natúr

Figyelem

tárazott szeg gáz
tárazott szeg gáz
tárazott szeg gáz
tárazott szeg gáz

Műszaki adatok
Cikkszám

Rög
zítőelem
[mm]

R-WW90II

50 - 90

Rög
zítőelem
fajtája

Méretek
Alap
[mm]

Cson
367 x 372
kított
Épületfa
x 108
fejű szeg

Gázpa
tron
típusa

Súly

GP6

3.8

[kg]

Tár kapa Akkumu Lövések
Zajszint
citása
látor
töl
tésenké
[szeg]
[h]
[dB]
nt
60

2

8000

94

Doboz
súly

Karton
súly

kg

kg

8.61

8.61

EAN

5906675
460246
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