
Skudmontage er en uhyre hurtig og effektiv
metode til befæstigelse på både stål og beton.
Det er et alternativ til svejsning, bolte, nitter, skruer
og ankre.
Fordelen ved skudmontage er, at man kan
fastgøre emner til både stål og beton med stor
pålidelighed, fleksibilitet og hurtighed. Man kan
derved oftest undgå forboring og skal ikke bruge
tid på at rigge større værktøjer til. Montagen
udføres uden elværktøj, hvilket betyder, at
den ikke er afhængig af vejret og kan fortsætte
selvom det regner.
Skudmontage er op til 5-10 gange hurtigere end
traditionel montage og bidrager dermed til store
omkostningsbesparelser i byggeriet.

Egenskaber

Fordele

Let genladeligt gasmagasin
Ergonomisk gummihåndgreb: Rekyldæmpende
Udskifteligt magasin: Kan lades med op til 4x10
sømstrips GDP/GDPS
Dybdejustering af søm
Magnetholder: Nem iskydning af søm med
stålskive
Batterilysindikator
Højspændingsantænding: For renere
gasforbrænding

Specifikationer

Sømlængde: 13-38 mm
Sømtype: GDP, GDPS
2 stk 6V NiMH batterier med 2 timers lader
Gas flaske, GFC34E: med op til 1.200 skud
Værktøjsstørrelse: 435x110x375 mm
Værktøjsvægt: 3,96 kg

Anvendelse

Anvendelsesområde

Fastgørelse til stål, S235 6-10 mm
Fastgørelse af tyndplader S280, 0,5-1,5 mm

 (materialet er det fastgjorte materiale, det kan ikke
anvendes til at fastgøre til)
Fastgørelse til beton C16-C40
Fastgørelse til letklinkebeton LAC 10-15
Fastgørelse til huldæk C30-45
Fastgørelse til letbeton
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Teknisk data

Dimensioner

Art. nr. DB nr. Beskrivelse DK

GCN150KTE 1391713 40 skudsmagasineret gaspistol i kuffert med tilbehør
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Montering

Fastgørelse

Primær anvendelse:

Fastgørelse til stål, beton og murværk
Fastgørelse af kabler og rør til beton og stål
Fastgørelse af stålreglar til gips vægge og loftskroge
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