Pneumatische
Nagelmachines
Pneumatische framing nagelmachines

DW1845
Pneumatisch nagelapparaat voor ronde nagelkoppen
-3.45kg licht dankzij magnesium behuizing en lader
-Beperkte hoogte van 32.4cm laat toe in kleine ruimten te werken
-Gepatenteerd ontwerp van de aandrijving genereert voldoende kracht om nagels met een minimale terugslag in harde houtsoorten te
drijven
-Sleutelvrije diepte-instelling laat toe snel en makkelijk de inslagdiepte te regelen
-Snelkoppel mechanisme voor het verwijderen van vastgelopen nagels uit de neus reduceert de stilstand

Nageltype
Laderhoek
Nagellengte
Nageldiameter
Ladercapaciteit
Slagkracht@ 6.9 Bar
Werkdruk
Luchtverbruik per slag@ 6.9 Bar
Lengte x Hoogte
Gewicht

Volledig ronde kop
20°
50 – 90 mm
2.9 – 3.8 mm
65 Nagels
101.7 Nm
4.8 – 8.3 Bar
2.04 liter
527 x 324 mm
3.45 kg

Standaard:
DeWalt
veiligheidsbril, 34 ml fles DeWalt
olie
voor
pneumatische
apparaten
en
sequentiële
vervangingsschakelaar

D51823
Pneumatische nagelapparaat voor D-vormige nagelkoppen
-3.40kg licht dankzij magnesium behuizing en lader
-Beperkte hoogte van 32.4 cm laat toe in kleine ruimten te werken
-Gepantenteerd ontwerp van de aandrijving geneert voldoende kracht om nagels met een minimale terugslag in harde houtsoorten te
drijven
-Sleutelvrije diepte-instelling laat toe snel en makkelijk de inslagdiepte te regelen
-Snelkoppel mechanisme voor het verwijderen van vastgelopen nagels reduceert de stilstand

Nageltype
Laderhoek
Nagellengte
Nageldiameter
Ladercapaciteit
Slagkrach@ 6.9 Bar
Werkdruk
Luchtverbruik per slag@ 6.9 Bar
Lengte x Hoogte
Gewicht

D-vormige nagelkop
34°
50 – 90 mm
2.9 – 3.3 mm
80 Nagels
101.7 Nm
4.8 – 8.3 Bar
2.04 liter
473 x 324 mm
3.40kg

Standaard:
DeWalt
veiligheidsbril, 34 ml fles
DeWalt
olie
voor
pneumatische apparaten en
sequentiële
vervangingsschakelaar

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Pneumatische
Nagelmachines
Pneumatische nagelmachines voor finishing werk

D1238K
Pneumatisch nagelapparaat voor 18 Gauge verzinknagels
-De diepte-instelling met 4 posities is vergrendelbaar en repeteerbaar, wat de gebruiker toelaat de perfecte diepte te vinden en aldus tijd
en materiaal te sparen
-Ladervullingscontroleraampjes bovenaan en zijwaarts laten de gebruikers toe om snel en makkelijk te wete wanneer het tijd is om bij te
laden voordat ze lege gaten prikken in hun werkstuk
-Anti-kras zooltje geeft betere zichtbaarheid en hogere duurzaamheid
-Sleutelvrije snelkoppel mechanisme voor het verwijderen van vastgelopen nagels uit de neus reduceert de stilstand

Nageldiameter
Laderhoek
Nagellengte
Laden
Ladercapaciteit
Bediening
Werkdruk
Luchtverbruik per slag@ 6.9 Bar
Lengte x Breedt x Hoogte
Gewicht

1.00 x 1.25mm (18 gauge)
0°
15 – 50 mm
schuiflading
110 Nagels
Snelvuurschakelaar geïnstalleerd
4.8 – 8.3 Bar
1.0 liter
216 x 58 x 222 mm
1.27kg

Standaard:
DeWalt
veiligheidsbril, 34 ml fles DeWalt
olie
voor
pneumatische
apparaten
en
sequentiële
vervangingsschakelaar

D51256K
16 Gauge Pneumatisch nagelapparaat voor finishing werk
-De diepte-instelling met 5 posities is vergrendelbaar en repeteerbaar, wat de gebruiker toelaat de perfecte diepte te vinden en aldus tijd
en materiaal te sparen
-Achteruit geplaatste contactbeugel zorgt voor een betere zichtbaarheid en meer duurzaamheid
-Anti-kras zooltje beschermt het materiaal zonder het zicht te belemmeren
-Sleutelvrij snelkoppel mechanisme voor het verwijderen van vastgelopen nagels uit de neus reduceert de stistand

Nageldiameter
Laderhoek
Nagellengte
Laden
Ladercapaciteit
Luchtverbruik per slag@ 6.9 Bar
Werkdruk
Bediening
Lengte x Breedt x Hoogte
Gewicht

1.40 x 1.60 mm (16 gauge)
0°
32 – 63 mm
Bubbel laadsysteem langs achter
160 Nagels
1.27 liter
4.8 – 8.3 Bar
Snelvuurschakelaar
geïnstalleerd
317 x 76 x 241 mm
1.77 kg

Standaard:
DeWalt
veiligheidsbril, 34 ml fles
DeWalt
olie
voor
pneumatische apparaten en
sequentiële
vervangingsschakelaar
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Pneumatische
Nagelmachines
Pneumatische nagelmachines voor finishing werk en draagbare electrische compressors

D1257K
15 Gauge Pneumatisch nagelapparaat voor finishing werk
-De diepte-instelling met 5 posities is vergrendelbaar en repeteerbaar, wat de gebruiker toelaat de perfecte diepte te vinden en aldus tijd
en materiaal te sparen
-Dankzij de magnesium behuizing weegt het aparaat slechts 1.75 kg
-Anti-kras zooltje beschermt het materiaam zonder zichtte belemmeren
-Sleutelvrije snelkoppel mechanisme voor het verwijderen van vastgelopen nagels uit de neus reduceert de stilstand

Nageldiameter
Laderhoek
Nagellengte
Laden
Ladercapaciteit
Bediening
Werkdruk
Luchtverbruik per slag@ 6.9 Bar
Lengte x Breedt x Hoogte
Gewicht

1.8mm (15 gauge)
34°
32 – 63 mm
Dubbel laadsysteem langs achter
110 Nagels
Snelvuurschakelaar geïnstalleerd
4.8 – 8.3 Bar
1.7 liter
330 x 89 x 292 mm
1.75kg

Standaard:
DeWalt
veiligheidsbril, 28 ml fles DeWalt
olie
voor
pneumatische
apparaten, 2 inbussleutels en
sequentiële
vervangingsschakelaar en stevig
draagkoffer

D55155
Heavy Duty 1.5 PK draagbare elektrische compressor met enkele tank
-Beschermde componenten voor een maximale duurzaamheid
-Oliegesmeerde pomp voor een langere levensduur
-Gietijzeren cilinder voor een langere levensduur van de pomp
-Dubbele soft start kleppen vergemakkelijken het starten bij koude omstandigheden
-Twee regelbare slangaansluitingen
-Kogelklep systeem voor het snel en grondig aftappen van de tank

Nageldiameter
Laderhoek
Nagellengte
Laden
Ladercapaciteit
Luchtverbruik per slag@ 6.9 Bar
Werkdruk
Bediening
Lengte x Breedt x Hoogte
Gewicht

1.40 x 1.60 mm (16 gauge)
0°
32 – 63 mm
Bubbel laadsysteem langs achter
160 Nagels
1.27 liter
4.8 – 8.3 Bar
Snelvuurschakelaar
geïnstalleerd
317 x 76 x 241 mm
1.77 kg

Standaard:
DeWalt
synthetische compressorolie
en
2
universele
snelkoppelingen
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