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R-WW90II Pistolul cu gaz pentru aplicații de ca
dre din lemn

Pistol cu gaz cu performanțe înalte pentru aplicații cu cadre din lemn și acoperișuri

Certificat

Informaţii despre produs

Caracteristici
•	 Utilizat  cu o gamă extinsă  de cuie  (50 mm-

90 mm) pentru  fixare  în diverse  aplicații
•	 Bateria  Li-ion  asigură  performanțe  înalte,

garantând  până la 8.000 de operațiuni  de
fixare  la o singură  încărcare

•	 NOUL design  ergonomic  garantează  stabi
litatea  și crește  confortul  la utilizare

•	 Rata  de eșec  scăzută  asigură  un cost  redus
al sistemului

•	 Magazie  de 60 de cuie  pentru  productivi
tate  sporită  și eficiență  maximă

•	 Designul  cu cârlig  permite  agățarea  pisto
lului  în timpul  pauzelor  de muncă sau în
timpul  deplasării

•	 Designul  de ajustare  a adâncimii  de insta
lare  oferă  utilizatorului  o fixare  simplă,
dar precisă

•	 Mod de operare  secvențial  pentru  sigura
nța operatorilor  și precizie  de fixare

•	 Capacul  de protecție  protejează  suprafața
lemnului  împotriva  deteriorării  și reduce
riscul  pierderilor  de materiale

•	 Posibilitate  de reglare  a adâncimii  de an
corare  fără  scule.  Operatorul  poate  regla
cu ușurință  adâncimea  la care  este  intro
dus cuiul  în cherestea  pentru  a produce  o
fixare  precisă

Aplicații
•	 Fixarea  cofrajelor
•	 Instalarea  acoperișurilor
•	 Construcția  caselor  din lemn
•	 Instalarea  scândurilor  de aco

periș  și a contrașipcilor
•	 Construcția  fațadelor  și a pla

foanelor
•	 Asamblarea  și construcția  te

raselor,  a foișoarelor  și a ma
gaziilor

Material de bază
•	 Lemn
•	 Placaj
•	 Placă  aglomerată
•	 Cherestea
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Atenţie

  

Produse corespondente
•	 R-DRK-V  Cuie profilate  și luciose  pentru  lu

crări  la acoperiș,  case  pe structuri  de lemn și
orice  alte  fixări  de lemn pe lemn

•	 R-DPG-V  Cuie netede  și galvanizate  pentru  lu
crări  la acoperiș,  case  pe structuri  de lemn și
orice  alte  fixări  de lemn pe lemn

•	 R-DRG-V  Cuie profilate  și galvanizate  pentru
lucrări  la acoperiș,  case  pe structuri  de lemn și
orice  alte  fixări  de lemn pe lemn

•	 R-DPK-V  Cuie netede  și lucioase  pentru  lucrări
la acoperiș,  case  pe structuri  de lemn și orice
alte  fixări  de lemn pe lemn

Date tehnice
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R-WW90II 50 - 90
Chere

stea
367 x 372

x 108
GP6 3.8 60 2 8000 94 8.61 8.61
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60246


