
Skjutmontering är en mycket snabb och effektiv
metod att fästa på både stål och betong. Det är
ett alternativ till svetsning, bultar, nitar, skruvar och
ankare.
Fördelen med skjutmontering är att man kan fästa
ämnen på både stål och betong med hög
tillförlitlighet, flexibilitet och snabbhet. Man kan
därmed i regel undvika förborrning, och man
behöver inte lägga tid på att rigga större verktyg.
Monteringen utförs utan elverktyg, vilket betyder
att den inte är väderberoende och att man kan
fortsätta även om det regnar.
Skjutmontering är upp till 5 – 10 gånger snabbare
än traditionell montering och bidrar därmed till
stora kostnadsreduktioner under byggarbetet.

Egenskaber

Fördelar

Lätt återladdningsbart gasmagasin
Ergonomiskt gummihandtag – rekyldämpande
Utbytbart magasin: Kan laddas med upp till 4x10
band
GDP/GDPS
Djupjustering av spik
Magnethållare: Lätt att skjuta fast spik med
stålbricka
Batteriljusindikator
Högspänningständning ger renare gasförbränning

Specifikationer

Spiklängd: 13-38 mm
Spik: GDP, GDPS
2 st. 6V NiMH batterier med 2 timmars laddare
Gaspatron ger upp till 1200 skott
Storlek: 435x110x375 mm
Vikt: 3,96 kg

Användning

Anvendelsesområde

Montering på stål S235 6-10 mm
Montering av tunnplåt S280 0,5-1,5 mm

 (materialet är det som monteras – det går ej att
montera på materialet)
Montering på Betong C16-C40
Montering på lättklinkerBetong LAC 10-15
Montering på Håldäck C30-45
Montering på lättBetong
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Teknisk data

Dimensioner
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Montering

Fastsättning

Primär användning:

Montering på stål, betong och tegel
Montering av kablar och rör på betong och stål
Montering av stålreglar på gipsväggar och takkrokar
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