TACKERS
36
VOOR DE VELE BEVESTIGINGEN IN EN ROND HET HUIS

UNION,
ALS HET ECHT
VAST MOET!!!

1)

1AE/AL30 Pneumatische tacker voor pins van 12 t/m 30 mm type AL

Geschikt voor o.a.: hoekverbindingen, ornamenten, schilderijlijsten, sierprofielen, voorgelijmde afwerklatjes.
Toepassing o.a.: bouw, etaleren, lijstenmakerij, meubelindustrie, modelbouw, speelgoedindustrie, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, erg handzame tacker, minimale terugslag, probleemloos zijlaadsysteem,
standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo handvat, trekker beveiliging, zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
Pins zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, gebronsd,
verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 0.94 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 12 liter
magazijncapaciteit
: 200 pins
afmetingen (hxlxb)
: 190x230x45 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
kopbreedte
draadafmeting
pootlengte

2)

Ø 0,62
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: AL
: Ø 0.62 mm
: Ø 0.62 mm
: 12 t/m 30 mm

NIEUW!

1AC/JA30 Pneumatische tacker voor minibrads van 10 t/m 30 mm type JA

Geschikt voor o.a.: hoekverbindingen, ornamenten, parket, sierlijsten.
Toepassing o.a.: bouw, etaleren, meubelindustrie, modelbouw, parketindustrie, woninginrichting.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, erg handzame tacker, gemakkelijk ontstoppingssysteem, minimale terugslag,
probleemloos zijlaadsysteem, punt beveiliging, standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo handvat, zeer snel in gebruik,
zeer snel te laden.
Brads zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, gekleurde kop,
goldlook coating, halfstaal, roestvast staal, staal, super staal, verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 1.10 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 21 liter
magazijncapaciteit
: 100 brads
afmetingen (hxlxb)
: 200x250x59 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
kopbreedte
draadafmeting
pootlengte

3)

1,40
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: JA
: 1.40 mm
: 0.66x0.95 mm
: 10 t/m 30 mm

1AC/J-32 Pneumatische tacker voor brads van 10 t/m 32 mm type J

Geschikt voor o.a.: glaslatten, hoekverbindingen, ornamenten, parket, plinten, schrootjes, sierlijsten.
Toepassing o.a.: bouw, etaleren, glasindustrie, parketindustrie, meubelindustrie, modelbouw, schoenindustrie, woninginrichting.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, erg handzame tacker, minimale terugslag, probleemloos zijlaadsysteem,
punt beveiliging, standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo handvat, zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
Brads zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, gekleurde kop,
goldlook coating, halfstaal, roestvast staal, verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 1.15 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 25 liter
magazijncapaciteit
: 100 brads
afmetingen (hxlxb)
: 200x240x56 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
kopbreedte
draadafmeting
pootlengte

:J
: 1.95 mm
: 1.05x1.25 mm
: 10 t/m 32 mm
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4)

3AC/J-40GS Pneumatische tacker voor brads van 15 t/m 40 mm type J

Geschikt voor o.a.: glaslatten (met kitsponning).
Toepassing o.a.: bouw en glasindustrie.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, erg handzame tacker, minimale terugslag, probleemloos zijlaadsysteem,
punt beveiliging, standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo handvat, zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
Brads zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, gekleurde kop,
goldlook coating, halfstaal, roestvast staal, verzinkt / gegalvaniseerd.

1,95

Technische gegevens
gewicht
: 1.46 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 40 liter
magazijncapaciteit
: 100 brads
afmetingen (hxlxb)
: 240x277x75 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
kopbreedte
draadafmeting
pootlengte

5)
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:J
: 1.95 mm
: 1.05x1.25 mm
: 15 t/m 40 mm

NIEUW!

3AP/J-50 Pneumatische tacker voor brads van 15 t/m 50 mm type J

Geschikt voor o.a.: afwerklatten, glaslatten, plinten, rabatdelen, schrootjes, sierlijsten.
Toepassing o.a.: bouw, caravanindustrie, glasindustrie, meubelindustrie, modelbouw, timmerindustrie.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, erg handzame tacker, laatste schot beveiliging, minimale terugslag, probleemloos
zijlaadsysteem, punt beveiliging, regelbare diepte-instelling, rubberen neus voor bescherming van het materiaal, standaard geleverd in
stevige kunststof koffer, thermo handvat, zeer grote inslagkracht, zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
1,95

Brads zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, gekleurde kop,
goldlook coating, halfstaal, roestvast staal, verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 1.41 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 40 liter
magazijncapaciteit
: 100 brads
afmetingen (hxlxb)
: 245x250x59 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
kopbreedte
draadafmeting
pootlengte
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:J
: 1.95 mm
: 1.05x1.25 mm
: 15 t/m 50 mm

NIEUW!

6) 3AM/N-50U Pneumatische tacker voor brads van 15 t/m 50 mm type N
en afwerknagels 15 t/m 32 mm type TM
Geschikt voor o.a.: aftimmerwerk, afwerklatten, glaslatten, hoekverbindingen, plinten, rabatdelen, schrootjes, sierlijsten,
thermopane glaslat, verbindingen voor deur- en raamkozijnen.
Toepassing o.a.: bouw, caravanindustrie, glasindustrie, modelbouw, prefabindustrie, timmerindustrie, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: erg handzame tacker, grote inslagkracht, laatste schot beveiliging, minimale terugslag, probleemloos zijlaadsysteem,
punt beveiliging, regelbare diepte-instelling, rubberen neus voor bescherming van het materiaal, standaard geleverd in stevige
kunststof koffer, thermo handvat, zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.

Technische gegevens
gewicht
: 1.50 kg
Speciaal het
voor
maximale werkdruk
: 5 - 7 bar
geschikt an plinten op
v
n
e
ig
luchtverbruik bij 6 bar
st
e
el van
bev
oor midd
bij 60 schoten per minuut: 48 liter
muren d ciaal geharde
een spe nagel (TM)!
magazijncapaciteit
: 80 brads
afwerk
afmetingen (hxlxb)
: 254x270x70 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
kopbreedte
draadafmeting
pootlengte

:N
: 2.80 mm
: 1.36x1.65 mm
: 15 t/m 50 mm

TM
3.00 mm
Ø 1.80 mm
15 t/m 32

2,80

3,00

STAAL

Brads en afwerknagels zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt
diamantpunt, gekleurde kop, goldlook coating, halfstaal, roestvast staal,
verzinkt / gegalvaniseerd, verzinkt / staal.
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NIEUW!

7)

3AK/N-65DS Pneumatische tacker voor brads van 20 t/m 65 mm type N

Geschikt voor o.a.: afwerklatten, glaslatten, hoekverbindingen, plinten, schrootjes, sierlijsten, verbindingen voor deur- en raamkozijnen.
Toepassing o.a.: bouw, caravanindustrie, glasindustrie, modelbouw, prefabindustrie, timmerindustrie, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, erg handzame tacker, laatste schot beveiliging, minimale terugslag,
probleemloos zijlaadsysteem, punt beveiliging, regelbare diepte-instelling, rubberen neus voor bescherming van het materiaal,
standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo handvat, zeer licht van gewicht, zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
Brads zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, gekleurde kop,
goldlook coating, halfstaal, roestvast staal, verzinkt / gegalvaniseerd.

2,80

Technische gegevens
gewicht
: 1.50 kg
maximale werkdruk
: 5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 54 liter
magazijncapaciteit
: 100 brads
afmetingen (hxlxb)
: 282x279x68 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
kopbreedte
draadafmeting
pootlengte

8)

:N
: 2.80 mm
: 1.36x1.65 mm
: 20 t/m 65 mm
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3AL/DA50 Pneumatische tacker voor afwerknagels van 25 t/m 50 mm type DA

Geschikt voor o.a.: afwerklatten, deurkozijnen, glaslatten, plafonds, plinten, raamkozijnen, rabatdelen, schrootjes.
Toepassing o.a.: bouw, caravanindustrie, glasindustrie, kistenindustrie, meubelindustrie, prefabindustrie, renovatiebouw, rotanindustrie,
timmerindustrie, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: erg handzame tacker, laatste schot beveiliging, minimale terugslag, probleemloos achterlaad systeem,
punt beveiliging, regelbare diepte-instelling, rubberen neus voor bescherming van het materiaal, schuin magazijn (34 graden) voor het
gemakkelijk werken in moeilijke hoeken, standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo handvat, zeer grote inslagkracht, zeer snel in
gebruik, zeer snel te laden.
Afwerknagels zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt,
roestvast staal, verzinkt / gegalvaniseerd.

Ø 3,00

Technische gegevens
gewicht
: 1.50 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 57 liter
magazijncapaciteit
: 100 afwerknagels
afmetingen (hxlxb)
: 258x305x73 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
kopbreedte
draadafmeting
pootlengte

: DA
: 3.00 mm
: Ø 1.80 mm
: 25 t/m 50 mm

- 25
- 32
- 38
- 44
- 50

NIEUW!

9)

4AE/DA64 Pneumatische tacker voor afwerknagels van 32 t/m 64 mm type DA

Geschikt voor o.a.: afwerklatten, afwerklijsten, deurkozijnen, glaslatten, plafonds, plinten, raamkozijnen, rabatdelen, schrootjes.
Toepassing o.a.: bouw, caravanindustrie, glasindustrie, kistenindustrie, meubelindustrie, prefabindustrie, renovatiebouw, rotanindustrie,
timmerindustrie, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, erg handzame tacker, gemakkelijk ontstoppingssysteem, minimale terugslag,
probleemloos achterlaad systeem, punt beveiliging, regelbare diepte-instelling, rubberen neus voor bescherming van het materiaal,
schuin magazijn (34 graden) voor het gemakkelijk werken in moeilijke hoeken, standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo
handvat, zeer grote inslagkracht, zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
Afwerknagels zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, roestvast staal,
verzinkt / gegalvaniseerd.

Ø 3,00

Technische gegevens
gewicht
: 2.30 kg
maximale werkdruk
: 5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 93 liter
magazijncapaciteit
: 100 afwerknagels
afmetingen (hxlxb)
: 270x390x98 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
kopbreedte
draadafmeting
pootlengte

- 32
- 38
- 44
- 50
- 57
- 64

: DA
: 3.00 mm
: Ø 1.80 mm
: 32 t/m 64 mm

NIEUW!

10) 3AK/NB50 Pneumatische tacker voor afwerknagels van 25 t/m 50 mm type NB
Geschikt voor o.a.: afwerklatten, deurkozijnen, glaslatten, plafonds, plinten, raamkozijnen, rabatdelen, schrootjes.
Toepassing o.a.: bouw, caravanindustrie, glasindustrie, kistenindustrie, meubelindustrie, prefabindustrie, renovatiebouw, rotanindustrie,
timmerindustrie, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, erg handzame tacker, laatste schot beveiliging, minimale terugslag, probleemloos zijlaad
systeem, punt beveiliging, regelbare diepte-instelling, rubberen neus voor bescherming van het materiaal, schuin magazijn (25 graden) voor
het gemakkelijk werken in moeilijke hoeken, standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo handvat, zeer licht van gewicht, zeer snel
in gebruik.
Afwerknagels zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, roestvast staal,
verzinkt / gegalvaniseerd.

3,05

Technische gegevens
gewicht
: 1.35 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7.5 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 53 liter
magazijncapaciteit
: 100 afwerknagels
afmetingen (hxlxb)
: 261x277x68 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
kopbreedte
draadafmeting
pootlengte

- 25
- 32
- 38
- 44
- 50

: NB
: 3.05 mm
: 1.45x1.60 mm
: 25 t/m 50 mm

11) 5AC/T-64U Pneumatische tacker voor T-nagels van 25 t/m 64 mm type T en TL
Geschikt voor o.a.: dakbeschot, kisten, pallets, panlatten, planken, tengels, vezelplaat op beton. Tevens voor plaatmateriaal op
afwerk- en betonvloeren, latten en plinten op muren met behulp van stalen T-nagels.
Toepassing o.a.: bouw, caravanindustrie, houtbouw, meubelindustrie, prefabbouw, renovatiebouw, systeembouw, timmerindustrie.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, probleemloos zijlaadsysteem, punt beveiliging, regelbaar slagsysteem (enkel- en meerschot
systeem), standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo handvat, zeer grote inslagkracht, zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
T-nagels zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): diamantpunt,
roestvast staal, verzinkt / gegalvaniseerd, verzinkt / staal.

7,00

Technische gegevens
gewicht
: 2.70 kg
maximale werkdruk
: 5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 84 liter
magazijncapaciteit
: 100 t-nagels
afmetingen (hxlxb)
: 300x290x95 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
kopbreedte
draadafmeting
pootlengte

:T
: 7.00 mm
: Ø 2.20 mm
: 25 t/m 64 mm

TL
7.00 mm
Ø 2.50 mm
25 t/m 64 mm

- 25
- 32
- 38
- 45
- 50
- 57
- 64
Ø 2,20 / Ø 2,50

12) 5AD/IG65U Pneumatische tacker voor coilnagels van 35 t/m 50 mm type IFB,
45 t/m 65 mm type IGB en 38 t/m 65 mm type IG
Geschikt voor o.a.: dakbeplating, eternit, gevelbekleding, gipsplaat, kisten, kratten, multiboard, ondervloeren, pallets, panlatten,
plafondbeplating.
Toepassing o.a.: bouw, houtbouw, meubelindustrie, prefabbouw, systeembouw, timmerindustrie, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: 180 graden draaibare luchtuitlaat, erg handzame tacker, geschikt voor op draad- en plastic gebonden nagels,
lichte machine, regelbaar slagsysteem (enkel- en meerschotsysteem), regelbare diepte-instelling, rubberen neus voor bescherming
van het materiaal, standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo handvat, trekker beveiliging, universeel toepasbaar,
zeer snel in gebruik.

: IFB
: 4.80 mm
: Ø 2.10 mm
: 35 t/m 50 mm

IGB
5.30 mm
Ø 2.30 mm
45 t/m 65 mm

IG
6.00 mm
Ø 2.50 mm
38 t/m 65 mm

ring

schroef

schroef

Technische gegevens
gewicht
: 2.60 kg
maximale werkdruk : 4.5 - 8 bar
luchtverbruik bij
6 bar bij 60 schoten
per minuut
: 75 liter
magazijncapaciteit : 400 op draad en
200 op plastic coilnagels
afmetingen (hxlxb) : 317x272x127 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
kopdiameter
draadafmeting
pootlengte

Ø 6,00

Ø 5,30

Ø 4,80

ring

Coilnagels zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): blank,
bolkop, diamantpunt, ring, roestvast staal, schroef,
trompetkop, verzinkt / gegalvaniseerd.

- 35
- 45
- 50
Ø 2,10

- 38
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65

- 45
- 50
- 55
- 65

draad gebonden

Ø 2,50

Ø 2,30

plastic gebonden

13) 6AD/IK70U Pneumatische tacker voor coilnagels van 45 t/m 65 mm type IG
en 65 t/m 70 mm type IJ en IK
Geschikt voor o.a.: dakbeplating, houten schuttingen, kisten, kratten, ondervloeren, pallets, panlatten.
Toepassing o.a.: bouw, houtbouw, kistenindustrie, meubelindustrie, palletindustrie, prefabbouw, systeembouw, timmerindustrie,
verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: 180 graden draaibare luchtuitlaat, punt beveiliging, regelbare diepte-instelling, robuust magazijn, standaard geleverd in
stevige kunststof koffer, stofkap en huisbescherming, thermo handvat, zeer snel in gebruik.

type
kopdiameter
draadafmeting
pootlengte

: IG
: 6.00 mm
: Ø 2.50 mm
: 45 t/m 65 mm

IJ
6.95 mm
Ø 2.80 mm
65 t/m 70 mm

IK
6.95 mm
Ø 3.10 mm
65 t/m 70 mm

Ø 6,95

- 45
- 50
- 55
- 60
- 65

ring

schroef

Ø 6,95

ring

schroef

schroef

Technische gegevens
gewicht
: 2.85 kg
maximale werkdruk : 5 - 8 bar
luchtverbruik bij
6 bar bij 60 schoten
per minuut
: 96 liter
magazijncapaciteit : 250 tot 400 coilnagels
afmetingen (hxlxb) : 323x272x172 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad

Ø 6,00

ring

Coilnagels zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): blank,
bolkop, diamantpunt, ring, roestvast staal, schroef,
trompetkop, verzinkt / gegalvaniseerd.

draad gebonden
- 65
- 70

Ø 2,50
Ø 2,80

- 65
- 70
Ø 3,10

14) 7AD/IK90U Pneumatische tacker voor coilnagels van 50 t/m 65 mm type IG,
65 t/m 80 mm type IJ en 65 t/m 90 mm type IK
Geschikt voor o.a.: dakbeplating, houten schuttingen, kisten, kratten, ondervloeren, pallets, panlatten.
Toepassing o.a.: bouw, houtbouw, kistenindustrie, meubelindustrie, palletindustrie, prefabbouw, systeembouw, timmerindustrie,
verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: 180 graden draaibare luchtuitlaat, punt beveiliging, regelbare diepte-instelling, robuust magazijn, standaard geleverd in
stevige kunststof koffer, stofkap en huisbescherming, thermo handvat, zeer snel in gebruik.

type
kopdiameter
draadafmeting
pootlengte

: IG
: 6.00 mm
: Ø 2.50 mm
: 50 t/m 65 mm

IJ
6.95 mm
Ø 2.80 mm
65 t/m 80 mm

ring

schroef

Ø 6,95

ring

schroef

schroef

Technische gegevens
gewicht
: 3.60 kg
maximale werkdruk : 5 - 8 bar
luchtverbruik bij
6 bar bij 60 schoten
per minuut
: 178 liter
magazijncapaciteit : 150 tot 300 coilnagels
afmetingen (hxlxb) : 351x312x130 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad

Ø 6,95

Ø 6,00

ring

Coilnagels zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): blank,
bolkop, diamantpunt, ring, roestvast staal, schroef,
trompetkop, verzinkt / gegalvaniseerd.

IK
6.95 mm
Ø 3.10 mm
65 t/m 90 mm
- 50
- 55
- 60
- 65

draad gebonden

Ø 2,50

- 65
- 70
- 75
- 80

- 65
- 70
- 75
- 80
- 85
- 90

Ø 2,80

Ø 3,10

15) 3AH/IZ45R Pneumatische tacker voor asfaltnagels van 19 t/m 45 mm type IZ
Geschikt voor o.a.: asfalt shingles, dakbedekking, karton op pallets, rubberroit en vele plaatmaterialen tot een dikte van circa 15 mm.
Toepassing o.a.: blokhutbouw, bouw, caravanindustrie, dakdekkers, kistenindustrie, palletindustrie, timmerindustrie, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: 180 graden draaibare luchtuitlaat, punt beveiliging, regelbare diepte-instelling, standaard geleverd in stevige kunststof
koffer, stofkap en huisbescherming, thermo handvat, universeel toepasbaar, verstelbare aanslag op magazijn, zeer snel in gebruik.
Asfaltnagels zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): diamantpunt,
roestvast staal, verzinkt / gegalvaniseerd, vuur verzinkt.

Ø 10,00

Technische gegevens
gewicht
: 2.50 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 8 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 72 liter
magazijncapaciteit
: 120 asfaltnagels
afmetingen (hxlxb)
: 284x272x114 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
kopdiameter
draadafmeting
pootlengte

: IZ
: 10.00 mm
: Ø 3.10 mm
: 19 t/m 45 mm

- 19
- 22
- 25
- 32
- 35
- 45
Ø 3,10

16) 6AH/DL100U Pneumatische tacker voor stripnagels van 50 t/m 90 mm type DK,
60 t/m 90 mm type DL en 60 t/m 100 mm type DN
Geschikt voor o.a.: dakbeplating, dakbeschot, dakspanten, houten balken, houten schuttingen, kisten, kratten, muurbeplating, pallets,
vloerconstructies, wandconstructies.
Toepassing o.a.: bouw, houtbouw, kistenindustrie, meubelindustrie, prefabbouw, systeembouw, timmerindustrie, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: blokkeringsysteem bij leeg magazijn, bovenlaad systeem, grote magazijninhoud, inslagsterke tacker, minimale terugslag,
regelbare inslagdiepte, rubberen neus voor bescherming van het materiaal, standaard geleverd in een stevige kunststof koffer, thermo handvat.

: DK
: 5.00x7.30 mm
: Ø 2.90 mm
: 50 t/m 90 mm

DL
5.00x7.30 mm
Ø 3.10 mm
60 t/m 90 mm

ring

schroef

7,30x5,00

ring

schroef

schroef

Technische gegevens
gewicht
: 3.42 kg
maximale werkdruk : 5 - 8 bar
luchtverbruik bij
6 bar bij 60 schoten
per minuut
: 150 liter
magazijncapaciteit : 90 stripnagels
afmetingen (hxlxb) : 360x500x114 mm
aansluiting
: 3/8'' binnendraad
type
kopdiameter
draadafmeting
pootlengte

7,30x5,00

7,30x5,00

ring

Stripnagels zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag):
blank, diamantpunt, ring, roestvast staal, schroef,
verzinkt / gegalvaniseerd.

DN
5.00x7.30 mm
Ø 3.40 mm
60 t/m 100 mm

- 50
- 55
- 60
- 63
- 70
- 75
- 80
- 83
- 90

- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
- 83
- 90

Ø 3,10

Ø 2,90

- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
- 85
- 90
- 95
- 100
Ø 3,40

17) 6AH/RP100U Pneumatische tacker voor stripnagels van 50 t/m 80 mm type RN,
70 t/m 90 mm type RO en 82 t/m 100 mm type RP
Geschikt voor o.a.: dakbeplating, dakbeschot, dakspanten, houten balken, houten schuttingen, kisten, kratten, muurbeplating, pallets,
vloerconstructies, wandconstructies.
Toepassing o.a.: bouw, houtbouw, kistenindustrie, meubelindustrie, prefabbouw, systeembouw, timmerindustrie, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: blokkeringsysteem bij leeg magazijn, bovenlaad systeem, grote magazijninhoud, inslagsterke tacker, minimale terugslag,
regelbare inslagdiepte, rubberen neus voor bescherming van het materiaal, standaard geleverd in een stevige kunststof koffer, thermo handvat.

type
kopdiameter
draadafmeting
pootlengte

: RN
: 7.00 mm
: Ø 2.90 mm
: 50 t/m 80 mm

RO
7.00 mm
Ø 3.10 mm
70 t/m 90 mm

Ø 7,00

schroef
ring

schroef
ring

Technische gegevens
gewicht
: 3.65 kg
maximale werkdruk : 5 - 8 bar
luchtverbruik bij
6 bar bij 60 schoten
per minuut
: 150 liter
magazijncapaciteit : 66 stripnagels
afmetingen (hxlxb) : 360x570x114 mm
aansluiting
: 3/8'' binnendraad

Ø 7,00

Ø 7,00

schroef
ring

Stripnagels zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): blank,
diamantpunt, ring, schroef, verzinkt / gegalvaniseerd.

RP
7.00 mm
Ø 3.40 mm
82 t/m 100 mm

- 50
- 57
- 65
- 70
- 76
- 80

- 82
- 85
- 90
- 95
- 100

- 70
- 76
- 80
- 82
- 90

Ø 2,90

Ø 3,10

Ø 3,40

18) 10AT/RK130 Pneumatische tacker voor stripnagels van 100 t/m 130 mm
type RPB en RSB
Geschikt voor o.a.: dakspanten, houten balken, kisten, kratten, vloerconstructies, wandconstructies.
Toepassing o.a.: bouw, houtbouw, houtskeletbouw, kistenindustrie, prefabbouw, systeembouw, timmerindustrie, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: blokkeringssysteem bij leeg magazijn, geluid gedempt, grote magazijninhoud, inslagsterke tacker, punt beveiliging,
regelbare inslagdiepte, standaard geleverd in stevige doos, twee handvaten.
Stripnagels zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): blank,
diamantpunt, verzinkt / gegalvaniseerd.

Ø 7,80

Ø 8,20

Technische gegevens
gewicht
: 5.85 kg
maximale werkdruk
: 6 - 8 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 300 liter
magazijncapaciteit
: 55 stripnagels
afmetingen (hxlxb)
: 443x575x142 mm
aansluiting
: 3/8'' binnendraad
type
kopdiameter
draadafmeting
pootlengte

: RPB
: 7.80 mm
: Ø 3.40 mm
: 100 t/m 110 mm

RSB
8.20 mm
Ø 3.80 mm
100 t/m 130 mm

- 100
- 110
Ø 3,40

- 130
Ø 3,80

19) 1AE/O-16 Pneumatische tacker voor nieten van 6 t/m 16 type O
Geschikt voor o.a.: bekleden van trappen, decoratiewerk, restauratiewerk, stofferen van meubelen.
Toepassing o.a.: bouw, caravanindustrie, etaleren, meubelindustrie, modelbouw, schoenindustrie, stofferen, woninginrichting.
Kenmerken o.a.: erg handzame tacker, minimale terugslag, probleemloos onderlaadsysteem, standaard geleverd in stevige kunststof koffer,
thermo handvat, trekker beveiliging, zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
Nieten zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, goldlook coating
roestvast staal, verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 0.80 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 12 liter
magazijncapaciteit
: 110 nieten
afmetingen (hxlxb)
: 147x200x45 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
kopdiameter
draadafmeting
pootlengte

:O
: 4.60 mm
: 0.70x0.95 mm
: 6 t/m 16 mm

4,60

De ideale
oor het
tacker v en van
bekled
!!!
trappen

- 06
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20) 1AB/EM25U Pneumatische tacker voor nieten van 12 t/m 25 mm type EM
Geschikt voor o.a.: aluminiumstrips, blikkenstrips, hardboard, hoeklijnen, schrootjes, spaanplaat en alle te nieten materialen tot een dikte
van circa 10 mm.
Toepassing o.a.: grafkistenindustrie, klompenindustrie, meubelindustrie, rotanindustrie, systeembouw, woninginrichting.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, erg handzame tacker, probleemloos onderlaadsysteem, punt beveiliging,
standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo handvat, verlengde neus (24 mm), zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
Nieten zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, D-punt, aluminium,
goldlook coating, roestvast staal, staal, verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 1.20 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 21 liter
magazijncapaciteit
: 110 nieten
afmetingen (hxlxb)
: 190x230x60 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
breedte
draadafmeting
pootlengte

5,05

- 12
- 15
- 20
- 25

: EM
: 5.05 mm
: 0.88x1.08 mm
: 12 t/m 25 mm

21) 1AB/E-25ULN Pneumatische tacker voor nieten van 9 t/m 25 mm type E
Geschikt voor o.a.: aluminiumstrips, hardboard, hoeklijnen, tochtstrips en alle te nieten materialen tot een dikte van circa 10 mm.
Toepassing o.a.: bouw, grafkistenindustrie, klompenindustrie, meubelindustrie, rotanindustrie, systeembouw.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, erg handzame tacker, minimale terugslag, probleemloos onderlaadsysteem, standaard
geleverd in stevige kunststof koffer, thermo handvat, trekker beveiliging, verlengde neus (25 mm), zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
Nieten zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, D-punt, aluminium,
goldlook coating, roestvast staal, staal, verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 1.15 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 21 liter
magazijncapaciteit
: 110 nieten
afmetingen (hxlxb)
: 190x230x60 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
breedte
draadafmeting
pootlengte

:E
: 5.45 mm
: 1.05x1.26 mm
: 9 t/m 25 mm

5,45

- 09
- 12
- 15
- 18
- 20
- 23
- 25
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22) 3AM/E-40U Pneumatische tacker voor nieten van 12 t/m 40 mm type E
Geschikt voor o.a.: aluminium strips, hardboard, rabatdelen, schrootjes, spaanplaat, vezelplaat en vele te nieten materialen tot een dikte
van circa 15 mm.
Toepassing o.a.: bouw, caravanindustrie, kistenindustrie, meubelindustrie, rotanindustrie, speelgoedindustrie, timmerindustrie,
verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: erg handzame tacker, laatste schot beveiliging, minimale terugslag, probleemloos zijlaadsysteem, punt beveiliging,
regelbare diepte-instelling, rubberen neus voor bescherming van het materiaal, standaard geleverd in stevige kunststof koffer,
thermo handvat, zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
Nieten zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, D-punt, aluminium,
goldlook coating, roestvast staal, staal, verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 1.40 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 40 liter
magazijncapaciteit
: 110 nieten
afmetingen (hxlxb)
: 235X275X75 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
breedte
draadafmeting
pootlengte

:E
: 5.45 mm
: 1.05x1.26 mm
: 12 t/m 40 mm

5,45

- 12
- 15
- 18
- 20
- 23
- 25
- 30
- 32
- 35
- 38
- 40

NIEUW!

23) 2AB/ES32U Pneumatische tacker voor nieten van 12 t/m 32 mm type ES
Geschikt voor o.a.: aluminiumstrips, hardboard, schrootjes, spaanplaat, vezelplaat en alle andere te bevestigen plaatmaterialen tot een
dikte van circa 12.5 mm.
Toepassing o.a.: bouw, caravanindustrie, grafkistenindustrie, klompenindustrie, meubelindustrie, rotanindustrie, speelgoedindustrie,
systeembouw, timmerindustrie, verpakkingsindustrie, woninginrichting.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, erg handzame tacker, probleemloos onderlaadsysteem, punt beveiliging,
standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo handvat, verlengde neus (24 mm), zeer handzame tacker.
Nieten zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, D-punt,
goldlook coating, roestvast staal, staal, verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 1.30 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 25 liter
magazijncapaciteit
: 110 nieten
afmetingen (hxlxb)
: 210x230x59 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
breedte
draadafmeting
pootlengte

5,95

- 12
- 15
- 18
- 23
- 26
- 30
- 32

: ES
: 5.95 mm
: 0.85x1.10 mm
: 12 t/m 32 mm

24) 3AB/H-40 Pneumatische tacker voor nieten van 15 t/m 40 mm type H
Geschikt voor o.a.: hardboard, schrootjes, spaanplaat, vezelplaat en vele andere plaatmaterialen tot een dikte van circa 15 mm.
Toepassing o.a.: bouw, caravanindustrie, kistenindustrie, meubelindustrie, rotanindustrie, speelgoedindustrie, timmerindustrie,
verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, erg handzame tacker, licht van gewicht, probleemloos onderlaadsysteem,
punt beveiliging, standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo handvat, zeer snel in gebruik.
Nieten zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, goldlook coating,
halfstaal, roestvast staal, staal, verzinkt / gegalvaniseerd.

8,60

Technische gegevens
gewicht
: 1.40 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 40 liter
magazijncapaciteit
: 100 nieten
afmetingen (hxlxb)
: 245x250x59 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
breedte
draadafmeting
pootlengte

- 15
- 18
- 21
- 25
- 30
- 32
- 35
- 40

:H
: 8.60 mm
: 1.05x1.27 mm
: 15 t/m 40 mm

25) 1AA/V-16 Pneumatische tacker voor nieten van 6 t/m 16 mm type V
Geschikt voor o.a.: etiketten, karton, leer, plastic, stofferen van meubelen en vele andere te nieten materialen tot een dikte van circa 6 mm.
Toepassing o.a.: etaleren, meubelindustrie, modelbouw, schoenindustrie, stofferen, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: erg handzame tacker, minimale terugslag, probleemloos onderlaadsysteem, standaard geleverd in stevige kunststof koffer,
thermo handvat, trekker beveiliging, verlengde neus (25 mm), zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
Nieten zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, roestvast staal
staal, verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 0.96 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 12 liter
magazijncapaciteit
: 160 nieten
afmetingen (hxlxb)
: 162x240x46 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
breedte
draadafmeting
pootlengte

:V
: 9.10 mm
: 0.60x0.75 mm
: 6 t/m 16 mm

9,10
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
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26) 4AH/Z-50U Pneumatische tacker voor krammen van 25 t/m 50 mm type Z
Geschikt voor o.a.: bekistingen, dakbeschot, fermacellplaat, kisten, kratten, meubelrompen, pallets, panlatten, rabatdelen, rachelwerk,
tengelwerk, vloerplanken en vele andere te nieten materialen tot een dikte van circa 20 mm.
Toepassing o.a.: bouw, houtbouw, meubelindustrie, prefabbouw, systeembouw, timmerindustrie, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, bovenlaadsysteem, enkel- en meervoudig slagsysteem door uitwisselbare trekker,
gemakkelijk ontstoppingssysteem, grote inslagkracht, regelbare inslagdiepte, standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo handvat.
Krammen zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, E-punt,
goldlook coating, halfstaal, roestvast staal, verzinkt / gegalvaniseerd.

11,25

Technische gegevens
gewicht
: 2.20 kg
maximale werkdruk
: 5 - 8 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 75 liter
magazijncapaciteit
: 150 krammen
afmetingen (hxlxb)
: 280x345x87 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
breedte
draadafmeting
pootlengte

- 25
- 30
- 35
- 40
- 44
- 50

:Z
: 11.25 mm
: 1.40x1.65 mm
: 25 t/m 50 mm

27) 5AD/Q-63D Pneumatische tacker voor krammen van 32 t/m 63 mm type Q
Geschikt voor o.a.: bekistingen, dakbeschot, kisten, kratten, meubelrompen, pallets, rabatdelen, rachelwerk, tengelwerk, vloerplanken en
vele andere te nieten materialen tot een dikte van circa 25 mm.
Toepassing o.a.: bouw, houtbouw, meubelindustrie, prefabbouw, systeembouw, timmerindustrie, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, bovenlaad systeem, enkel- en meervoudig slagsysteem door uitwisselbare trekker,
gemakkelijk ontstoppingssysteem, grote inslagkracht, grote magazijninhoud, regelbare inslagdiepte, standaard geleverd in stevige kunststof
koffer, thermo handvat.
Krammen zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt,
goldlook coating, roestvast staal, verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 2.60 kg
maximale werkdruk
: 5 - 8 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 84 liter
magazijncapaciteit
: 140 krammen
afmetingen (hxlxb)
: 308x350x94 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
breedte
draadafmeting
pootlengte

:Q
: 11.25 mm
: 1.64x1.86 mm
: 32 t/m 63 mm

11,25

- 32
- 38
- 44
- 50
- 56
- 63
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28) 1AE/D-16 Pneumatische tacker voor nieten van 6 t/m 16 mm type D
Geschikt voor o.a.: DPC folie, etiketten, leer, plastic, stofferen van meubelen.
Toepassing o.a.: bouw, etaleren, meubelindustrie, modelbouw, schoenindustrie, stofferen, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: erg handzame tacker, minimale terugslag, probleemloos onderlaadsysteem, standaard geleverd in stevige kunststof koffer,
thermo handvat, trekker beveiliging, verlengde neus (20 mm), zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
Nieten zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, halfstaal,
roestvast staal, verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 0.80 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 12 liter
magazijncapaciteit
: 110 nieten
afmetingen (hxlxb)
: 147x200x45 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
breedte
draadafmeting
pootlengte

:D
: 12.45 mm
: 0.50x1.25 mm
: 6 t/m 16 mm

12,45
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29) 3MF/SB50U Floorstapler voor krammen van 32 t/m 50 mm type S
Geschikt voor o.a.: parketvloeren, vloerdelen.
Toepassing o.a.: bouw, parketleggers.
Kenmerken o.a.: 45 graden bevestiging, bovenlaadsysteem, door het slaghamer systeem worden de vloerdelen bijna naadloos gelegd,
snel te laden.
12,45

Krammen zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt,
goldlook coating, verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 4.30 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 100 liter
magazijncapaciteit
: 70 krammen
afmetingen (hxlxb)
: 480x460x80 mm
aansluiting
: 3/8'' binnendraad
type
breedte
draadafmeting
pootlengte

:S
: 12.45 mm
: 1.40x1.65 mm
: 32 t/m 50 mm

- 32
- 38
- 45
- 50

30) 1AA/A-16 Pneumatische tacker voor nieten van 6 t/m 16 mm type A
Geschikt voor o.a.: decoratiewerk, DPC folie, etiketten, hardboard, karton, kunststof schrootjes, leer, plastic, stofferen van meubelen
en vele andere te nieten materialen tot een dikte van circa 6 mm.
Toepassing o.a.: bouw, etaleren, meubelindustrie, modelbouw, schoenindustrie, stofferen, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: erg handzame tacker, minimale terugslag, probleemloos onderlaadsysteem, standaard geleverd in stevige kunststof koffer,
thermo handvat, trekker beveiliging, verlengde neus (25 mm), zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
Nieten zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt,
roestvast staal, staal, verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 0.96 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 12 liter
magazijncapaciteit
: 100 nieten
afmetingen (hxlxb)
: 162x240x46 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
breedte
draadafmeting
pootlengte

12,80
- 06
- 08
- 10
- 12
-14
- 16

:A
: 12.80 mm
: 0.65x0.95 mm
: 6 t/m 16 mm

31) 1AD/CL23 Pneumatische tacker voor ringkrammen van 23 mm type CL
Geschikt voor o.a.: het verbinden door ringkrammen van draadproducten, draadwerk, gaas, hekwerk, kooien, spiraalveren.
Toepassing o.a.: auto industrie, beddenindustrie, hekwerk- en kooienmontage, reparatie van autostoelen.
Kenmerken o.a.: erg handzame tacker, lang magazijn, thermo handvat, zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
Nieten zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): D-punt,
verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 1.45 kg
maximale werkdruk
: 5.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 12 liter
magazijncapaciteit
: 100 ringkrammen
afmetingen (hxlxb)
: 374x187x87 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
breedte
draadafmeting
pootlengte

23,90

: CL
: 23.9 mm
: 1.60 mm
: 12 mm

- 12

8.9 min

10.7 min

NIEUW!

32) 4AF/WN15 Pneumatische tacker voor golfkrammen van 9 t/m 15 mm type WN
Geschikt voor o.a.: hoekverbindingen, kisten, kozijnen en stompe houtverbindingen.
Toepassing o.a.: bouw, deurenfabrieken, houtbouw, meubelindustrie, timmerindustrie, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, erg handzame tacker, grote inslagkracht, neuslengte 25 mm, probleemloos onderlaadsysteem, punt beveiliging, regelbare inslagdiepte, standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo handvat, V-vormige neus voor het
makkelijk te bereiken van moeilijke hoeken, zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
Golfkrammen zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): blank, roestvast staal,
verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 2.40 kg
maximale werkdruk
: 5 - 7.5 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 80 liter
magazijncapaciteit
: 80 golfkrammen
afmetingen (hxlxb)
: 280x300x92 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
breedte
draadafmeting
pootlengte

24,80

: WN
: 24.80 mm
: 2.15 mm
: 9 t/m 15 mm

- 09
- 12
- 15
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33) 5AC/WS38R Pneumatische tacker voor krammen van 16 t/m 38 mm type WS
Geschikt voor o.a.: asfalt shingles, dakbedekking, karton op hout, rubberroid en vele andere te bevestigen materialen tot een dikte van
circa 15 mm.
Toepassing o.a.: bouw, blokhutbouw, caravanindustrie, dakdekkers, kistenindustrie, palletindustrie, timmerindustrie, verpakkingsindustrie.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, bovenlaadsysteem, gemakkelijk ontstoppingssysteem, krachtige tacker, punt beveiliging,
regelbare inslagdiepte, standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo handvat, zeer snel in gebruik.
Krammen zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt, goldlook coating,
halfstaal, roestvast staal, verzinkt / gegalvaniseerd.
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Technische gegevens
gewicht
: 2.60 kg
maximale werkdruk
: 5 - 8 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 84 liter
magazijncapaciteit
: 80 krammen
afmetingen (hxlxb)
: 285x345x94 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
breedte
draadafmeting
pootlengte

- 16
- 19
- 25
- 32
- 38

: WS
: 26.50 mm
: 1.40x1.60 mm
: 16 t/m 38 mm

34) 3AF/E-J50CU Pneumatische combi tacker voor brads van 15 t/m 50 mm type J en
nieten van 12 t/m 40 mm type E
Geschikt voor o.a.: afwerklatten, glaslatten, hardboard, hoekverbindingen, ornamenten, plinten, schrootjes, sierlijsten, spaanplaat,
vezelplaat en vele te bevestigen plaatmaterialen tot een dikte van circa 15 mm.
Toepassing o.a.: bouw, caravanindustrie, glasindustrie, kistenindustrie, meubelindustrie, modelbouw, rotanindustrie, speelgoedindustrie,
timmerindustrie en de vele andere werkzaamheden in en rond het huis.
Kenmerken o.a.: 360 graden draaibare luchtuitlaat, erg handzame tacker, grote inslagkracht, ingebouwde geluidsdemper, minimale
terugslag, probleemloos zijlaadsysteem, punt beveiliging, regelbare diepte-instelling, standaard geleverd in stevige kunststof koffer, thermo
handvat, verlengde neus (16 mm), zeer snel in gebruik, zeer snel te laden.
Brads en nieten zijn leverbaar in (gedeeltelijk op aanvraag): C-punt,
D-punt, aluminium, gekleurde kop, goldlook coating, halfstaal,
roestvast staal, staal, verzinkt / gegalvaniseerd.
Technische gegevens
gewicht
: 1.50 kg
maximale werkdruk
: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar
bij 60 schoten per minuut: 40 liter
magazijncapaciteit
: 100 brads of nieten
afmetingen (hxlxb)
: 248x250x58 mm
aansluiting
: 1/4'' binnendraad
type
kopbreedte
draadafmeting
pootlengte

:J
: 1.95 mm
: 1.05x1.25 mm
: 15 t/m 50 mm

E
5.45 mm
1.05x1.26 mm
12 t/m 40 mm
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35) *1035 Vuisthamer
Toepassing o.a.: voor bevestigingen met nagels/schroeven, waar met een normale hamer, tacker of schroevendraaier niet gewerkt kan
worden. Dit door gebrek aan ruimte of door gebrek aan ruimte voor de slag van een normale hamer. Het indrijven van nagels / schroeven
gaat veel gemakkelijker, dan met het slaan van een reguliere hamer.
Kenmerken o.a.: automatische hamer op lucht, capaciteit van 20 mm tot 160 mm, geen trekker, handzaam apparaat,
maximale kopdiameter 10 mm, start automatisch als de slagpen / zuiger weerstand ondervindt, weinig tegendruk nodig.
Technische gegevens
maximale werkdruk
gewicht
afmetingen (hxlxb)
aansluiting

: 5 - 8 bar
: 0.87 kg
: 125x100x83 mm
: 1/4'' binnendraad

NIEUW!
36) *1035/2 Vuisthamer voor deuvels
Geschikt voor o.a.: voor bevestigingen d.m.v. deuvels bij houtverbinding o.a. bij meubels en kozijnen. Het indrijven van deuvels gaat veel
gemakkelijker, dan het slaan met een hamer. Hierdoor ontstaat ook minder beschadiging van het materiaal.
Kenmerken o.a.: automatische hamer op lucht, geen trekker, handzaam apparaat, maximale kopdiameter 16 mm, start automatisch als de
slagpen / zuiger weerstand ondervindt, weinig tegendruk nodig.
Technische gegevens
maximale werkdruk
gewicht
afmetingen (hxlxb)
aansluiting

: 5 - 8 bar
: 1.50 kg
: 187x102x83 mm
: 1/4'' binnendraad

NIEUW!
37) C-SHUTTLE240 Olievrije compressor
Geschikt voor o.a.: bouw, DHZ, industrie.
Kenmerken o.a.: compact en zeer handzaam, gemakkelijk te transporteren, geschikt voor het gebruik van luchtdruktackers tot 50 mm,
inschakeldruk op luchtdruktackers afgestemd, laag geluidsniveau (72 dB), laag toerental, olievrij, maximale effectieve luchtopbrengst in
verhouding tot motorvermogen, vol automatisch, voorzien van twee gechromatiseerde cilinders, voorzien van aan- en uitschakelaar, voorzien van
thermische beveiliging, voorzien van stof- en waterafscheider, voorzien van 2.5 meter stroomkabel.
Technische gegevens
aanzuig volume
effectief pompvermogen
bij 6.5 bar
motor
maximale werkdruk
gewicht
ketel inhoud
spanning
toerental
afmetingen (hxlxb)

: 240 liter per minuut
: 144 liter
: 1100 watt
: 10 bar
: 19 kg
: 5 liter
: 230 volt
: 1400 per minuut
: 41x56x35 cm
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Union Hechttechniek blijft ook in het
nieuwe jaar in beweging!!!
Ook na bijna 71 jaar zijn wij nog altijd dé specialist op het gebied van hecht- en
bevestigingtechniek!!!
De in deze folder vermelde 36 tackers zijn slechts een kleine greep uit ons brede en
kwalitatieve topassortiment. In totaal zijn er ruim 260 verschillende type pneumatische
tackers leverbaar, zodat wij voor elke speciale toepassing de juiste oplossing hebben.
Vanzelfsprekend leveren wij alle soorten bevestigingsmiddelen. Deze bevestigingsmiddelen
bieden wij reeds jaren aan in de beste prijs-/kwaliteitsverhoudingen. Het grootste deel van
de markt kiest voor bevestigingsmiddelen die volgens DIN- of ISO Normen geproduceerd
worden. De professionele gebruiker kiest dan ook voor de kwaliteit van Union!
De zeer duurzame GOLDLOOK bevestigingsmaterialen, voor een beter en gemakkelijker
verwerken van vele materialen en welke leverbaar zijn voor alle bekende tackermerken,
zijn nog altijd de best verkopende producten.

Informeer hiernaar bij uw vakspecialist!

Wij bieden u:
• technische know-how
• eigen servicedienst
• 24-uurs levering en service
• herkenbare en duurzame verpakkingen
• gestandaardiseerd leveringsprogramma
• continuïteit in kwaliteit en leveringen
• duidelijke coderingen voor de machines als ook voor de bevestigingsmiddelen
Uw Union dealer:

wijzigingen voorbehouden © Copyright 2012 Union Hechtttechniek b.v.

Union, dè naam die alles bevestigt!
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Hemmink b.v.
Postbus 40013 8004 DA Zwolle
Tel. +31-570-679999
Fax +31-570-679990
info@hemmink.nl
www.hemmink.nl

