
INFORMAȚII DESPRE PRODUS  SUBSTRATURI MATERIAL

R-WW90II

1. Presați pistolul pe suprafața de fixare.
2. Așteptați o fracțiune de secundă pentru a lăsa gazul și aerul să creeze amestecul perfect.
3. După o peroadă scurtă, apăsați trăgaciul pentru a începe fixarea.
4. Îndepărtați degetul de pe trăgaci și retrageți pistolul.
5. Omiterea oricăruia dintre acești pași vă va împiedica să efectuați o altă fixare

GHID DE INSTALARE
Pistolul cu gaz a fost conceput având în vedere fixările în serie.  
Garantează implantarea cuielor în 0,2 secunde.

A doua generație a pistolului cu gaz WW90 pentru aplicații de cadre din lemn.  
Funcționare cu doză de gaz și acumulator, fără cabluri sau furtunuri de aer pentru a vă restricționa 
mișcarea, cu o durată de încărcare de doar 30 de minute. Bateria de 2,5 Ah permite 8.000 de fixări 
cu o singură încărcare.

Lemn, Tego, OSB, placaj,  
cherestea

SC BALTIC INVEST CEE 
A1 Business Park, Clădirea M3-M4
Dragomirești-Deal, Județul Ilfov
Cod Poștal: 077096 tel: + 41 31 225 20 94 
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R-WW90II„
PISTOLUL DE IMPLANTAT PENTRU 
APLICAȚII DE CADRE DIN LEMN.      
NOUL STANDARD PENTRU  
PUTERE ȘI PERFORMANȚĂ.

vanzari@balticinvest.ro
www.balticinvest.ro
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R-DRG-V 
Cuie profilate și 
galvanizate pentru 
fixarea lemnului pe 
lemn și alte aplicații 
cu materiale 
lemnoase

R-DPG-V  
Cuie netede 
galvanizate cu zinc 
pentru construcția 
structurilor de 
acoperiș, aplicații 
de cadre și structuri 
prefabricate din lemn

o
țe

lit
e

R-DRK-V 
Cuie profilate și 
lucioase pentru 
fixarea lemnului pe 
lemn și alte aplicații 
cu materiale 
lemnoase

R-DPK-V  
Cuie netede și 
lucioase pentru 
construcția 
structurilor de 
acoperiș, aplicații de 
cadre și altele similar

Doză de gaz pentru pistol Kit de curățare pentru pistolul de gaz

R-RAWL-GP6 
Doza de gaz pentru 
pistolul R-WW90II  
garantează cei mai 
înalți parametri  
de eficiență

R-KIT-WW90/
SC40  
Kit de curățare pentru 
pistolul cu gaz

Încărcător cu fir Baterie

SP-WW90/
SC40II-CH 
Încărcător rapid
(30 min timp de 
încărcare)

SP-WW90/
SC40II-AK  
Baterii Li-Ion 
7,2 V / 2.5 Ah 

PRODUSE ASOCIATE   

 � Pistolul cu gaz R-WW90II 
 � 2 Baterii Li-ion 7,2 V / 2.5 Ah 
 � Cablu
 � Încărcător (30 min)

 � Manual de utilizare
 � Ochelari de protecție și dopuri  

pentru urechi
 � Cutie transport

PACHETUL CONȚINE  
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at your service



R-WW90II

www.rawlplug.com

„
ALTERNATIVA FĂRĂ FIR PENTRU CELE MAI 
POPULARE APLICAȚII DE CADRE DIN LEMN.

Gamă largă de aplicații  
de cadre din lemn

Fixări rapide,  
fiabile și eficiente

NOUL design  
ergonomic garantează 

stabilitatea și crește 
confortul la utilizare 

Puterea crescută de fixare la 104 J 
pentru toate aplicațiile permite fixarea 
cuielor lungi de 90mm în cele mai dure 
materiale  

Bateria Li-ion asigură 
performanțe înalte, 

garantând până la 
8.000 de operațiuni 

de fixare la o singură 
încărcare 

Reducerea 
pierderilor 
de materiale 
la minumum 
datorită 
capacului de 
protecție care 
protejează 
suprafața 
lemnului

Cârligul confortabil 
permite atârnarea 
pistolului în timpul 
pauzelor de lucru

Precizie garantată 
și mod de utilizare 
simplificat datorită 
posibilității de reglare  
a adâncimii  

Designul ajustat pentru curățarea  
și întreținerea simplificată  
a uneltei asigură fiabilitatea 
pentru mulți ani

   PUTERE ȘI EFICIENȚĂ CRESCUTĂ
 A doua generație a pistolului cu gaz cu o putere crescută pentru toate aplicațiile de cadre din lemn 
poate fixa cu ușurință cuiele de 90 mm în cele mai dure substraturi. Bateria Li-Ion 2.5Ah asigură  
performanțe înalte, garantând până la 8.000 de operațiuni de fixare la o singură încărcare.

   MUNCA DUMNEAVOASTRĂ POATE FI CONFORTABILĂ
 Pentru un confort crescut, poziția mânerului pistolului a fost schimbată, ceea ce a îmbunătățit 
echilibrul acestuia în întregime și, în consecință, a sporit semnificativ confortul lucrărilor pe termen 
lung. Această schimbare va fi apreciată în special de acei operatori care efectuează lucrări în serie,  
de ex. cu fixarea cherestelei pentru acoperiș. Un alt avantaj pentru utilizator este cârligul atașat  
la pistol, care vă permite oricând să atârnați pistolul atunci când nu este utilizat.

 Noul design al pistolului vine, de asemenea, cu o schimbare completă a zonei de filtru și, prin 
urmare, aduce îmbunătățiri în calitatea curățării, determinând prelungirea duratei de viață a dispoziti-
vului. Cu o curățare standard și o inspecție periodică veți avea un dispozitiv fiabil pentru mulți ani.

   LUCRAȚI SIGUR, MAI RAPID ȘI CU MAI MULTĂ PRECIZIE
 Puterea crescută de fixare la 104 J permite utilizarea într-o gamă largă de aplicații.  
Posibilitatea reglării adâncimii de instalare asigură o fixare precisă. Capacul de protecție asigură  
protecția suprafeței din lemn.

INOVAȚIE
Pachetul de alimentare cu bateria Li-ion nu numai că oferă 
performanțe ridicate, dar asigură, totodată, și capacități 
suplimentare de economisere a energiei. Rezultatul se reflectă  
în posibilitatea realizării a 8.000 de operațiuni de fixare  
la o singură încărcare.

EFICIENȚĂ MAXIMIZATĂ
Putere crescută a uneltei la 104J pentru a asigura o fixare  
eficientă și perfomantă în materialele dure, pentru toate aplicațiile.

MOBILITATE ȘI CONFORT
Alternativa fără fir pentru cele mai populare aplicații de cadre  
din lemn– nu necesită cabluri de alimentare sau furtunuri  
de aer comprimat.  

DESIGN ERGONOMIC  
ÎMBUNĂTĂȚIT
Noul design ergonomic asigură reducerea oboselii, garantând  
o experiență de utilizare excelentă. Permite posibilitatea  
reglării adâncimii de instalare. 

GAMĂ LARGĂ DE APLICAȚII
 � Instalarea scândurilor de acoperiș și a contra-șipcilor

 � Instalarea acoperișurilor

 � Construcția caselor din lemn

 � Construcția fațadelor și a plafoanelor

 � Fixarea cofrajelor

 � Asamblarea și construcția  

teraselor, a foișoarelor  

și a magaziilor


