PANELSPIK 34°

PANELSPIK 34° MED HEL SKALLE!
Vid spikning av främst panel finns en
estetisk fråga kring spikskallen. Hel
eller Halv? Vi vet att det flesta föredrar en hel skalle.

SENCO verktyg som är inspirerade av hårt arbete och
utformade för att göra det lättare

Vi förstår att ditt rykte står på spel för varje spik du slår i. Och även vårt. Genom att leverera innovativa infästningslösningar som gör hårt arbete lättare har
SENCO hjälpt generationer av hårt arbetande proffs att få jobbet gjort rätt. På
arbetsplatser runt om i världen bidrar SENCO verktyg och infästning till produktivitet och framgång för hårt arbetande proffs. SENCO skapar infästningssystem
som ger enastående resultat och låter dig vara stolt över ett väl utfört arbete.

TIPS: GRYMMA 34° SPIKPISTOLER FÖR PANEL

Frame Pro 601

För bandad 34-gradig maskinspik
50-90mm. Starkt och välbalanserat verktyg, utrustat med ställbart
utblås, verktygsfri djupjustering,
sågtandad nos för bättre grepp och
omställare för singel- och stötskott.
Infästning av regelverk, råspont, ytterpanel och skivor m.m. Lev.med
väska och panelnos

Inte bara bandad glesbandad maskinspik
med färre spik i magasinet för att få hel skalle
längre. Eller rullbandade spikar och verktyg. Nu
kan du forsätta använda den 34-gradiga spikpistolen från stommen till panelen med samma
stora mängd spik i magasinet!
Aerfast 34° panelspik med hel skalle är en sk.
offset-spik, finns i längderna 50mm och 70mm.
Panelspiken är varmförzinkad och har mejselspets för att förhindra sprickningar i panelen.
Levereras i förpackningar om 2500 spik.
Hittas under artikelnummer AN40049 (50mm)
och AN40050 (70mm).

GT90CH - Gasdriven

Slanglös frihet - kraft som tryckluft! Bred serie med kraftfulla Senco
gaspistoler med effektiv högspänningständning för alla behov. Robust
design och magasin i metall. Enkel,
exakt och verktygsfri spikdjupjustering. Alla modeller levereras med
snabbladdare och två Ni-Mh 6V batterier och robust väska för skyddad
förvaring. Laddat batteri ger 4000
skott och cirka 1200 skott per gaspatron.
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