R-WW90II

GAZOWA GWOŹDZIARKA
DO DREWNA

R-WW90II
Nowa gwoździarka gazowa WW90II jest doskonałą,
bezprzewodową alternatywą dla najpopularniejszych
aplikacji w konstrukcjach drewnianych.
Zapewnia komfort i bezpieczeństwo,
a także zwiększa produktywność

CECHY I KORZYŚCI
Zwiększona do 104J moc pozwalająca nawet
na aplikację gwoździ w zakresie od 50mm
do 90mm w najtwardszych podłożach
Zasilanie litowo-jonowe. Bateria
o wydajności 8000 zamocowań
z minimalnym czasem ładowania 30 minut
Zmieniona pozycja rękojeści zapewnia
lepsze wyważenie i komfort pracy przy
czasochłonnym montażu
Wydłużona żywotność maszyny dzięki
zmienionej konstrukcji i podniesionej
efektywności strefy filtrów powietrza
Precyzja i łatwość użytkowania dzięki
beznarzędziowej regulacji głębokości
osadzenia
Zredukowanie strat w materiale do minimum
dzięki ochronnej nakładce na lufę zabezpieczającej powierzchnię drewna przed uszkodzeniami
Wygodny hak pozwalający na odwieszenie
gwoździarki na czas przerwy w pracy

PODŁOŻA
Certyfikowane do
Drewno konstrukcyjne
Płyta wiórowa
Sklejka
Drewno
Płyta OSB

1

Gwoździarka gazowa do drewna R-WW90II to doskonała bezprzewodowa alternatywa dla
aplikacji w konstrukcjach drewnianych- nie potrzeba kabli zasilających ani węży sprężonego
powietrza. Zapewnia mobilność, bezpieczeństwo i najlepszą wydajność. Każde mocowanie
jest wykonane w czasie poniżej 1 sekundy. W połączeniu z baterią o wydajności 8000
zamocowań oraz czasem ładowania baterii tylko 30 minut otrzymujemy ogromne korzyści
w zakresie efektywności pracy i powtarzalności montażu.

APLIKACJE
Łaty i kontrłaty
Deskowanie dachów
Konstrukcje domów szkieletowych
Elelwacje i podbitki
Zbijanie szalunków
Tarasy i altany
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GAZOWA GWOŹDZIARKA
DO DREWNA

WW90II

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1
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1. Docisnąć narzędzie do podłoża, aż do zwolnienia blokady.
2. Odczekać ułamek sekundy aby gaz i powietrze stworzyły mieszaninę palną.
3. Po odczekaniu chwili nacisnąć spust co wywoła zapłon mieszanki.
4. O
 derwać narzędzie od mocowanego elementu i zdjąć palec ze spustu.
Pominięcie któregokolwiek z tych kroków nie pozwoli wykonac kolejnego mocowania.

OFERTA
Indeks

R-WW90II

Zakres
gwoździ

Rodzaj
gwoździ

[mm]

Ilość
mocowań
z jednego
ładowania

50-90

8000

Łączone papierem pod
kątem 34º

Wymiary

Waga

[mm]

[kg]

394x121,4x407

3,8kg

Gaz do gwoździarek gazowych

Pojmność
Rodzaj
magazynka
pojemnika
z gazem
[gwoździe]
GP6

60

Czas
ładowania
baterii

Poziom
hałasu

Waga
Opakow.
jednost.

Waga
Opakow.
zbiorcz.

[h]

[dB]

[kg]

[kg]

0,5

94

8,5

17

Zestaw do czyszczenia narzędzi gazowych

R-RAWL-GP6

R-KIT-WW90/
SC40

Gaz do gwoździarki
R-WW90II gwarantujący
najlepsze parametry
pracy oraz wysoką
wydajność

Zestaw do czyszczenia
narzędzi gazowych SC40,
SC40II, WW90CH, WW90II

Ładowarka z kablem zasilającym

Bateria

SP-WW90/
SC40II-CH

SP-WW90/
SC40II-AK

Szybka ładowarka,
czas ładowania 30 min.

Bateria Li-Ion 2.5 Ah, 7.2V

Zestaw zawiera:









R-WW90II Osadzak gazowy
Bateria Li-Ion, 2,5 Ah, 7,2V
Zasilacz sieciowy
Ładowarka 30 min

Instrukcja obsługi
Okulary ochronne i ochraniacze słuchu
Walizka

PRODUKTY POWIĄZANE

ocynkowane

Gwoździe pierścieniowe

Gwoździe gładkie

R-DRG-V

R-DPG-V

Gwoździe
pierścieniowe,
ocynkowane,
łączone papierem
pod kątem 34º

Gwoździe gładkie,
ocynkowane,
łączone papierem
pod kątem 34º

czarne

R-DRK-V

R-DPK-V

Gwoździe
pierścieniowe,
czarne, łączone
papierem pod
kątem 34º

Gwoździe gładkie,
czarne, łączone
papierem pod
kątem 34o
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EAN

5906675460246

