
TRUHLÁŘSKÉ HŘEBÍKOVAČKY
TU216-2330
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Nejnovější typ pinkovačky na pinky bez hlaviček 
z drátu 0,6 mm.
Velký rozsah délek 12-30 mm

Použití pro fixaci ozdobných nábytkových lišt, 
zasklívacích lišt oken a dveří.
Dále pro výrobu hraček, bedýnek, schránek na láhve 
vína a všude tam, kde je zapotřebí téměř neviditelný 
spoj.

Hmotnost                 0,98 kg

Délka                      230 mm
Šířka                         41 mm
Výška                      198 mm

Pracovní tlak    4,9–7,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,52 l

Zásobník              200 pinek

Pinky délky: 12–30 mm
Drát: Ø 0,6 x 0,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel

Velmi lehká truhlářská hřebíkovačka pro 
standardní kolářské hřebíčky 1,2 mm.
Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení. 
Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé 
sbíjení.

Použití pro lištování oken, dveří, schodišť, rakví. 
Kompletace drobných dřevěných výrobků. Realizace 
dřevěného obložení stěn a stropů.

Nejmenší z nové řady truhlářských hřebíkovaček 
Bostitch pro standardní kolářské hřebíčky 1,2 mm. 
Velmi úzký nos pro přesné sbíjení, bez rizika 
poškození materiálu tlakem kontaktu. Bezolejové 
provedení, nastavitelná hloubka zaražení. Možnost 
přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení.

Použití pro lištování oken, dveří, schodišť, rakví. 
Kompletace drobných dřevěných výrobků. Realizace 
dřevěného obložení stěn a stropů.

Hmotnost  1,23 kg

Délka  235 mm
Šířka  70 mm
Výška  240 mm

Pracovní tlak  4,8–8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,33 l

Zásobník  100 hřebíčků

Hmotnost  1,41 kg

Délka  287 mm
Šířka  81 mm
Výška  241 mm

Pracovní tlak  4,8–8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,3 l

Zásobník  100 hřebíčků

Hřebíčky délky: 15–55 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Hřebíčky délky: 15–55 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

SB16 .

Výkonný nástroj z nové řady truhlářských 
hřebíkovaček Bostitch, pro hřebíčky 1,6 mm silné 
s rovným zásobníkem. Velmi úzký nos pro přesné 
sbíjení, bez rizika poškození materiálu tlakem kontaktu.
Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zarážení. 
Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé 
sbíjení. Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, 
dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace 
dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků 
a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva.

Hmotnost  1,77 kg

Délka  317 mm
Šířka  85 mm
Výška   288 mm

Pracovní tlak  4,8–8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,8 l

Zásobník  110 hřebíčků

Hřebíčky délky: 25–65 mm
Drát: Ø 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez


