Ruční a elektrické nýtovací
nástroje
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POPSet™ Ruční nýtovací nástroje
NOVÁ řada ručně ovládaných nýtovacích nástrojů POP®je ideální pro
širokou řadu aplikací – včetně oprav a údržby, pokrývačských prací a
obkládání a sestav topení a ventilace.
Všechny modely ručních nýtovacích nástrojů POP®jsou
navrženy tak, aby uživateli nabízely dnes nejlepší prvky na
trhu. Tyto nástroje nabízejí kvalitu, trvanlivost a spolehlivost,
která se očekává od originálních nýtovacích nástrojů POP®.

PS15
PS20

Přenosný, lehký nástroj vhodný k údržbě a opravám a práci na staveništi

PS25
PS40
PS45

Těžké nůžkové kleště vhodné pro lehké inženýrské práce a práci na staveništi

ProSet® 1600
ProSet® 2500
ProSet® 3400

Lehký pneumatický nástroj s vysokým poměrem síly k hmotnosti

MCS5800

Bezdrátový nástroj na dobíjecí baterii pro použití bez přístupu ke
stlačenému vzduchu
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✓

Profesionální robustní nůžkové kleště vhodné pro lehké inženýrské
práce a práci na staveništi

✓
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Profesionální robustní pákové kleště vhodné pro stavebnictví

✓

Těžké pákové kleště vhodné pro stavebnictví

Střední řada pneumaticky nástroj s vysokým poměrem síly k hmotnosti
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Model nástroje Popis
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Příručka aplikací nýtovacích nástrojů
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Maximální kapacita nýtů
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Vysokokapacitní pneumatický nástroj vhodný pro nýtování všech nýtů POP®

✓
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PS15

Profesionální ruční klešťový nýtovací nástroj

• Profesionální standard, robustní litá konstrukce z hliníku a oceli
• Kapacita nýtování: nýty až do 4,8 mm / 5,0 mm průměru tělesa
• Tvarovaná držadla rukojeti pro pohodlí
• Konstrukce rukojeti k přidržování nýtu pro jednoruční nýtování
• Zdokonalená pružina rukojeti a spona dostupné samostatně
• Dodává se s hlavicemi pro 2,4mm, 3,2mm, 4,0mm a 4,8mm nýty
• Dodává se s klíčem na matice
• Délka: 245 mm, Hmotnost: 0,6 kg

PS20

Nůžkové nýtovací kleště

• Profesionální standard, robustní litá konstrukce z hliníku a oceli
• Kapacita nýtování: nýty až do 4,8mm / 5,0mm nerezová ocel a 6,4mm hliník
• Dodává se s hlavicemi pro 3,2mm, 4,0mm, 4,8mm, 6,0mm a 6,4mm nýty
• Dodává se s klíčem na matice, který současně zastává funkci pojistky páky
• Délka: 305 mm uzavřený (805 mm prodloužený), Hmotnost: 2,10 kg

PS25

Těžké nůžkové nýtovací kleště

• Profesionální standard, robustní litá konstrukce z hliníku a oceli
• Kapacita nýtování: nýty až do průměru tělesa 6,4mm
• Dodává se s hlavicemi pro 3,2mm, 4,0mm, 4,8mm, 6,0mm a 6,4mm nýty
• Dodává se s klíčem na matice, který současně zastává funkci pojistky páky
• Délka: 305 mm uzavřený (805 mm prodloužený), Hmotnost: 2,30 kg
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PS40

Pákové nýtovací kleště

• Profesionální standard, robustní litá ocelová konstrukce
• Kapacita nýtování: nýty až do 4,8mm / 5,0mm nerezová ocel a 6,4mm hliník
• Dodává se s hlavicemi pro 3,2mm, 4,0mm, 4,8mm, 6,0mm a 6,4mm nýty
• Dodává se s klíčem na matice
• Integrální snímatelný zásobník trnů
• Délka: 515 mm, Hmotnost: 1,95 kg

PS45

Těžké pákové nýtovací kleště

• Teleskopické pákové vysokokapacitní nýtovací kleště
• Profesionální standard, těžká ocelová konstrukce
• Kapacita nýtování: nýty až do průměru tělesa 6,4mm
Dvoupolohové teleskopické páky se vytahují k maximalizaci pákového
• efektu
a tažné síly
• V nevytažené poloze je nástroj kompaktnější
• Integrální snímatelný zásobník trnů
• Dodává se s hlavicemi pro 3,2mm, 4,0mm, 4,8mm, 6,0mm a 6,4mm nýty
• Dodává se s klíčem na matice
• Délka: 490 mm (665 mm vytažený), Hmotnost: 2,60 kg

ProSet Elektrické nýtovací nástroje
®

POP®ProSet®elektrické nýtovací nástroje vytváří nový standard pro pneumatické nýtovací nástroje. Lehká polymerová konstrukce a vysoký poměr síly
k hmotnosti – POP®ProSet®nýtovací nástroje udržují výrobní linky v běhu při
plné rychlosti a současně snižuje únavu uživatele.

ProSet 1600
®

Vynikající výkon ve spolehlivém, lehkém a kompaktním
nýtovacím nástroji

• Schopný nýtování nýtů od 2,0 mm do 4,0 mm
• Lehká polymerová konstrukce (1,04 kg)
• Vysoký poměr síly k hmotnosti (4,6 kN/kg)
• Pohodlná spoušť na dva prsty, která se aktivuje malou silou
• Sestava předního konce k rychlému uvolnění
úsporná zapínací/vypínací, vzduchová armatura
• sEnergeticky
otáčením vlevo nebo vpravo
• Kompatibilní s dávkovačem nýtů POP®

ProSet 2500
®

Nový standard pro pneumatické nýtovací kleště

Schopný nýtování hliníkových nýtů od 3,0 mm až po
• 5,0mm
nerezové nýty

• Lehká polymerová konstrukce (1,31 kg)
• Vysoký poměr síly k hmotnosti (7,18 kN/kg)
• Pohodlná spoušť na dva prsty, která se aktivuje malou silou
• Sestava předního konce k rychlému uvolnění
• Návrat pružiny pro spolehlivý cyklus rychlého nýtování
Kompatibilní s dávkovačem nýtů POP®a monitorem
• nýtů
SmartSet™
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ProSet 3400
®

Vysokokapacitní pneumatické nýtovací kleště

Brzy
přijde

nýtování celého sortimentu nýtů POP®
• ažSchopný
do 6,4mm nerezových
Zahrnuje všechny konstrukční prvky a přednosti
• nástrojů
1600 a 2500

MCS5800
Bezdrátový nástroj na dobíjecí baterii

• Ideální pro aplikace, kde není dostupný stlačený vzduch
• Kapacita nýtování - nýty až do 5,0 mm
• Dodává se s přenosným kufříkem a nabíječkou nebo bez
• Délka: 265 mm (197 mm bez zásobníku)
• Hmotnost: 2,2 kg

POP®nýtovací kleště a POP®nýtování
nýtů představují standard v řešeních upínání
K maximalizaci výkonu nýtovacích kleští POP®nezapomeňte
speciﬁkovat originální nýty POP®.
Vyberte si z rozsáhlého sortimentu dostupných nýtů POP®.

Váš obchod s originálními produkty POP®:

6183/CZ/0807
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