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R-WW90II
PISTOLUL CU GAZ PENTRU 
APLICAȚII DE CADRE DIN LEMNR-WW90II

Noul pistol de implantat cuie cu gaz WW90II este 
alternativa ideală fără fir la cele mai populare soluții 
pentru aplicațiile de cadre din lemn. Asigură confortul 
și siguranța și sporește eficiența la muncă.

Potrivit pentru fixări în:

Lemn

Plăci aglomerate

Placaj

Cherestea

Placă OSB

MATERIALE DE BAZĂ 

CARACTERISTICI  
ȘI BENEFICII  

Puterea crescută a pistolului este acum  
de 104J și, astfel, permite fixarea cuielor  
lungi de 90 mm în cele mai dure substraturi 
din lemn 

Bateria Li-ion asigură performanțe înalte, 
garantând până la 8.000 de operațiuni  
de fixare cu o singură încărcare

NOUL design îmbunătățit semnificativ este 
acum incredibil de ergonomic și confortabil 
la utilizare

NOUL design cu durabilitate crescută  
și eficiență îmbunătățită a fluxului  
de aer prin zona de filtru de aer reproiectată

Fixare confortabilă, fiabilă și precisă  
datorită posibilității reglării adâncimii  
de fixare fără cheie

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

Designul cu cârlig permite agățarea  
pistolului în timpul pauzelor de muncă  
sau în timpul deplasării
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A doua generație a pistolului cu gaz WW90 pentru aplicații de cadre din lemn este o alternativă 
excelentă pentru instrumentele de fixare în structuri din lemn care nu necesită cabluri  
de alimentare sau furtunuri de aer comprimat. Asigură mobilitate, siguranță și performanțe 
maxime. Acum puteți gestiona o singură operațiune de fixare în mai puțin de o secundă  
cu o baterie a cărei capacitate permite 8.000 de fixări și pentru care durata de încărcare este 
de 30 de minute. Veți primi un pachet complet de beneficii remarcabile în ceea ce privește 
performanța și utilizarea în serie.

APLICAȚII 
Instalarea scândurilor de acoperiș  
și a contrașipcilor

Instalarea acoperișurilor

Construcția caselor din lemn

Construcția fațadelor și a plafoanelor

Fixarea cofrajelor

Asamblarea și construcția teraselor,  
a foișoarelor și a magaziilor
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PISTOLUL CU GAZ PENTRU 
APLICAȚII DE CADRE DIN LEMN WW90II

1. Presați pistolul pe suprafața de fixare.
2. Așteptați o fracțiune de secundă pentru a lăsa gazul și aerul să creeze un amestec ideal.
3. Apăsați trăgaciul pentru a începe fixarea.
4. Îndepărtați degetul de pe trăgaci și retrageți pistolul.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

INFORMAȚII DEPSRE PRODUS  

Index

Gamă de 
lungimi Implantare 

cuie/ 
baterie

Tip fixare
Dimensiuni Greutate

Tip celulă 
de gaz

Capacitate 
magazie

Timp de 
încărcare

Nivel de 
zgomot

Greutate 
cutie

Greutate 
exterioară

EAN

[mm] [mm] [kg] [cuie] [h] [dB] [kg] [kg]

R-WW90II 50-90 8000
Cu cuie în 

bandă la 34º 
394x121,4x407 3,8kg GP6 60 0,5 94 8,5 17 5906675460246 

1 2 3 4

Pachetul conține:
 � Pistolul cu gaz R-WW90II 
 � 2 Baterii Li-Ion 2.5 Ah 7.2 V 
 � Adaptor
 � Încărcător (30 min) 

 

 � Manual de utilizare
 � Ochelari de protecție și dopuri de urechi
 � Cutie transport

PACHETUL CONȚINE

Cuie profilate Cuie netede

g
al

va
ni

za
te

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 unealtă Kit de curățare pentru unealtă

R-RAWL-GP6 
Doza de gaz pentru 
unealta 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
(timp de încărcare  
30 min)

SP-WW90/
SC40II-AK  
Baterii Li-Ion
2.5 Ah, 7.2 V

PRODUSE ASOCIATE 


