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Lehká hřebíkovačka s bubnovým zásobníkem 
do délky hřebíků 64 mm.
Univerzální nástroj, vedle standardních hřebíků 
v cívkách spojených drátkem může zarážet 
i hřebíky na plastové cívkové pásce
Použití všude tam kde je potřeba lehký nástroj 
pro použití bez zavěšení – laťování, podlahové rošty, 
bednění, oplocenky, aj.

Hmotnost                 1,99 kg

Délka                     267 mm
Šířka                        118 mm
Výška                      270 mm

Pracovní tlak     4,8–8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,46 l

Zásobník    225–300 hřebíků

Hřebíky délky: 22–64 mm
Drát: Ø 2,03– 2,30–2,50 mm
Rozteč hřebíků: 6 mm 
Materiál: ocel, Zn ocel, nerez 

N55 ...

FAC ...

Velmi lehká hřebíkovačka s bubnovým 
zásobníkem do délky hřebíků 75 mm.

Nízká hmotnost nástroje ulehčí práci 
na dřevostavbách.

Použití pro dřevěná opláštění, laťování, 
podlahové rošty, bednění, oplocenky, aj.

Hmotnost 2,13 kg

Délka 264 mm
Šířka 124 mm
Výška 356 mm

Pracovní tlak 4,8 – 8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,53 l

Zásobník 225-300 hřebíků

Hřebíky délky: 38–75 mm
Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -  
 3,10 mm
Rozteč hřebíků: 8 mm 
Materiál: ocel, Zn ocel, nerez 

Odlehčená verze hřebíkovačky s bubnovým 
zásobníkem do délky hřebíků 64 mm a roztečí 8 mm.
Snadná manipulace s nástrojem bez zavěšení.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských 
podlážek, oplocenek.

Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.

Odlehčená verze hřebíkovačky s bubnovým 
zásobníkem do délky hřebíků 64 mm a roztečí 6 mm.
Snadná manipulace s nástrojem bez zavěšení.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských 
podlážek, oplocenek.

Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.

Hmotnost  2,63 kg

Délka  266 mm
Šířka  133 mm
Výška  327 mm

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

Zásobník  225 - 300 hřebíků

Hmotnost  2,63 kg

Délka  266 mm
Šířka  133 mm
Výška  327 mm

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

Zásobník  225 - 300 hřebíků

Hřebíky délky: 35–64 mm
Drát: Ø 2,30 – 2,50 – 2,80 mm
Rozteč hřebíků: 8 mm 
Materiál: ocel, Zn ocel, nerez 

Hřebíky délky: 22–64 mm
Drát: Ø 2,03 – 2,30 – 2,50 mm
Rozteč hřebíků: 6 mm 
Materiál: ocel, Zn ocel, nerez 
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