R-WW90II

PLYNOVÁ KLINCOVAČKA DO
DREVA

R-WW90II

ČERPÁME ZO SKÚSENOSTI

Inovatívna plynová klincovačka R-WW90II.

Na základe skúsenosti našich zákazníkov po celom svete a súčasne na základe skúsenosti našich servisných
technikov s predchádzajúcim úspešným modelom WW90CH naše vývojové centrum navrhlo celú radu
vylepšení a zmien a vyvinulo nástupcu, ktorý má jedny z najlepších parametrov vo svojej triede na trhu.

FUNKCIE A VÝHODY
Výkon navýšený na 104 J. Vďaka tomu dokáže bezpečne
vsadzovať klince v dĺžkach od 50 do 90 mm i do tých
technologicky najpevnejších drevených konštrukcii z
najtvrdších drevín.
Dvojnásobne efektívnejší a silný Li-Ion akumulátor než u
predchádzajúcej generácie zaistí až 8000 vsadení klincov na
jedno nabitie. Doba nabíjania je iba 30 min.
Prepracovaná ergonómia rukoväte vám dá pocit istoty pri
manipulácii a umožní vsadiť viac klincov bez fatálnej únavy.
Predĺžená životnosť stroja vďaka zásadnému prepracovaniu a
dosiahnutiu vyššej účinnosti v zóne vzduchového filtra.
Rychlé a presné nastavenie hĺbky vsadenia klincov.
Ochranná gumová, odnímateľná krytka hlavne zabraňuje po
nasadení poškrabanie pohľadových designových povrchov.
Výklopný hák na spodnej části rukoväte umožní bezpečné
odloženie a zavesenie stroja počas prestávok.

PODKLAD VHODNÝ PRE VSADZOVANIE KLINCOV
Konstrukčné drevo
Drevotrieska
Preglejka
Drevo
OSB dosky
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Plynová klincovačka R-WW90II je vynikajúcou bezdrôtovou alternatívou k aplikáciám v drevených konštrukciách – nie sú
potrebné žiadne napájacie káble alebo hadice na stlačený vzduch. Poskytuje mobilitu, bezpečnosť a najlepší výkon. Každé
vsadenie klinca trvá menej ako 1 sekundu. V kombinácii s 8 000 výstrelmi na jedno nabitie akumulátora a dobou nabíjania
iba 30 minút, získate obrovské výhody vo variabilite a úspore času. Vysoký výkon 104 J vás nesklame ani pri náročných
dlhých montážach.

APLIKÁCIE
Laty a kontralate
Záklop doskami
Konštrukcie skeletových domov
Fasády a podhľady
Konštrukčné debnenie
Terasy a altánky
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WW90II

PLYNOVÁ KLINCOVAČKA
DO DREVA

NÁVOD K POUŽITIU
1

2
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1. Zatlačte nástroj na podklad, pokiaľ sa neuvoľní hlavňová poistka.
2. Počkajte zlomok sekundy, až sa plyn zmieša so vzduchom a vytvorí horľavú zmes.
3. Potom stále s pritlačenou hlavňou k podkladu stlačte spúšť a vsaďte klinec.
4. Oddiaľte hlaveň od podkladu a uvoľnite spúšť.
Vynecháním niektorého z týchto krokov neumožní previesť ďalšie vsadenie klinca.

Ponúkame
Rozsah
klincov

Index

Počet
výstrelov na
jedno nabitie
akumulátora

Rozmery stroja
Typ klincov

[mm]

R-WW90II

50-90

8000

Váha

Na papierovej
páske pod
uhlom 34O

[mm]

[kg]

394x121,4x407

3,8kg

Typ
plynovej
kartuše

GP6

SET V KUFRI OBSAHUJE:

Nabíjací čas
akumulátora

Prevádzkový
hluk

Váha jednotková
prístroj v kufri s
príslušenstvom

klincov

[h]

[dB]

[kg]

60

0,5

94

8,5

EAN

5906675460246

DOPORUČENÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Sada na čistenie plynových klincovačiek

Nabíjačka so sieťovým káblom

SP-WW90/
SC40II-CH

R-KIT-WW90/
SC40

Rychlonabíjačka, čas
nabíjania = 30 min.

Sada pre čistenie plynových
klincovačiek SC40, SC40II,
WW90CH, WW90II

Plyn pre klincovačku WW90II

2 x Akumulátor

SP-WW90/
SC40II-AK

R-RAWL-GP6
Plyn do klincovačky
R-WW90II zaisťuje
najlepšie parametre a
vysokú produktivitu

Akumulátor
Li-Ion 2.5 Ah, 7.2V

▪
▪
▪
▪

Kapacita
zásobníka

R-WW90II plynová klincovačka 2x akumulátor Li-Ion 2,5Ah; 7,2V
Nabíjačka 30 min so sieťovým káblom
Kufor s návodom k obsluhe
Ochranné okuliare, ochrana sluchu, 2x imbus kľúč

SPOTREBNÝ MATERIÁL:
Klince hladké

Klince prstencové

čierne

R-DPK…-V

Klince hladké na papierovej páske pod
uhlom 34

pozinkované

R-DRK…-V

Klince prstencové na papierovej páske pod

O

uhlom 34

R-DPG…-V

R-DRG…-V

Klince hladké, pozinkované na papierovej
páske pod uhlom 34

O

Klince prstencové, pozinkované na
papierovej páske pod uhlom 34

O
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