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FOX - az Ön választása beton szerkezetekhez
A CELO tudja, milyen fontos Önnek a gyors szerelés stabil és tartós rögzítési megoldásokkal.

FOX FOX GÁZPATRONOS SZEGBELÖVŐ

A gázpatronos szegbelövő előnyei:

• Kétszer gyorsabb, mint az 
akkumulátoros szegbelövők.

• Könnyebb, mint az akkumulátoros szegbelövők

• A munkafelületet csekély mértékben 
roncsolja, nincs fúrás és por 

• Állandó telepítési mélység, 
a minőségi külső megjelenés érdekében

• A szerszám karcsú orra nagyszerű 
hozzáférést biztosít a felhasználás helyén

• Csökkentse a telepítési időt és a fáradtságot. 
VÉGEZZEN MUNKÁJÁVAL ÉS MENJEN KORÁBBAN HAZA! 
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 85 joule teljesítmény
megfelelő belövési 

erőt biztosít

Magas fokú és 
hatékony porvédelem

 
 

Okos szűrőrendszerek
a levegő beáramló és
kiáramló nyílásoknál

Gyorsabb újratöltés
Az akkumulátor lemerülése 

esetén 2 perc újratöltési 
idő lehetővé teszi további 

200 szeg belövését

Sokoldalú 
Szegek 15mm-től

40 mm hosszúságban sokféle
különböző alkalmazáshoz

Li - iON akkumulátor 
Akár 8000 rögzítés

töltésenként
 

Ergonómikus markolat 
Csökkenti a kezek 

fáradását hosszabb 
használat során

Akkumulátor jelzőfény 
megakadályozza, hogy 
gépe kivitelezés közben 

álljon meg

Egyszerű és gyors 
mélységbeállítási 

lehetőség a különféle 
felhasználási igényekhez

Az elakadt szegek 
gyors eltávolítása 

Gyors kioldó
rendszer

Főbb jellemzők és előnyök

A hajtógáz ereje
2 szeg / másodperc
gyorsabb, mint az 

akkumulátoros
eszközök

Állítható öv horog
jobbra és balra is

helyezhető

Könnyű
az orrészt 

eltávolítania
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Használható építőanyagok

Gázpatronos
szegbelövő

FOX

Alkalmazások

Különböző alapanyagokban tervezték 
felhasználhatóságát, például betonhoz. 
Padozaton, falazaton és mennyezeten 
egyaránt használható.

Gipszkarton építés  
Alumínium és acél gipszkarton profilok rögzítése.

Könnyűszerkezetes építések  
Vízelvezető profil falakra történő rögzítéséhez.

Telepítések  
Vezetékek, kábelek és csövek padlóban, aljzatra rögzítésére. 

• 1 x FOX gázpatronos szegbelövő
• 1 x biztonsági szemüveg
• 2 x füldugó
• 2 x Li - iON akkumulátor
• 1 x töltő
• 1 x hord-táska
• 1 x használati útmutató

A készlet tartalma

Jóváhagyások és tanúsítványok
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A FOX gázpatronos szegbelövő műszaki adatai
Műszaki adatok

Magasság    385  mm

Szélesség    130  mm

Hossza    327  mm

Súly   3,6 kg (akkumulátorral együtt)

Tárolóképesség:  FOX 20 20 + 2 szeg *
   FOX 40: 40 + 2 szeg *

Az akkumulátor típusa  Li-iON akkumulátor
   (az akkumulátor egy töltöttséggel 
   8000 szegig elegendő)

 

 

JellemzőkJellemzők Műszaki adatok

Az akkumulátor kapacitása 2.500 mAh

Töltő csatlakozás  100-240V AC. (50 vagy 60Hz)

Töltési idő   90 perc teljes töltés

Hőmérséklet-tartomány 0 °C és 50 °C között
* A tárban legalább 2 szegnek kell lennie, különben a szegbelövés nem indítható el.

Nagy teljesítményű gáz a FOX gázpatronos szegbelövőhöz

Típus Cikkszám
Magasság Tartalom

[mm] [ml] [Doboz] [Csomag]

Gázpatron*

* elegendő min. 1000 szeghez

91GASA 180 80 1 20

FOX Gázpatronos szegbelövő   

Típus Cikkszám
[Doboz]   [Csomag]

FOX gázpatronos szegbelövő rövid 20 szeges tárral FOX20 1 –

FOX gázpatronos szegbelövő hosszú 40 szeges tárral FOX40 1 –

Akkumulátor és töltő a FOX gázpatronos szegbelövőhöz

Típus Cikkszám
[Doboz] [Csomag]

FOX akkumulátor FOXBAT 1 –
FOX töltő FOXCAR 1 –
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Acélszegek
TKA

TKA Acélszegek

Telepítés

• TKA: szabványos szegek betonhoz.
• Minden doboz tartalmaz egy nagy teljesítményű 
  gázpatront, amely 1000 szeghez elegendő

 

Hossz L

Sz
eg

-Ø
 d s,

N

Fej-Ø dh dh

   + minden doboz egy nagy teljesítményű gázpatront tartalmaz

nagyon alkalmas.

TKA szabványos szegek

Típus Cikkszám
Szeg-Ø Hossz Fej-Ø

[Doboz] [Csomag]ds,N [mm] L [mm] dh [mm]

TKA 19 mm-es szegek + Gázpatron 9191000TKA 2,6 19 6,3 1.000 5.000
TKA 25 mm-es szegek + Gázpatron 9251000TKA 2,6 25 6,3 1.000 5.000

TKA 
19 mm

TKA 
25 mm

Beton
C20/25

Tömör tégla

Üreges tégla

Áttekintés – Javasolt építőanyagok
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Egyéb alkalmazások

Többrétegű csövek
telepítése FPD-vel és FP-vel

Többrétegű csövek
telepítése FT segítségével

Rugalmas védőcsövek
telepítés
textilszalaggal

 

Rugalmas védőcsövek
szerelés CA perforált 
acélszalaggal

Legfőbb
alkalmazás

Acél és alumínium profilok rögzítése
gipszkarton szerkezetekben

A FOX gázpatronos szegbelövőt kifejezetten beton padlók 
és aljzatokban történő rögzítéshez tervezték. 
Fő alkalmazási területe a gipszkarton szerkezetek. 
Könnyű a gép, gyors és megbízható, ezzel elősegíti az 
egyszerű és könnyű felhasználást, illetve a jó eredményt 
és teljesítményt. Ez a rendszer lehetővé teszi a felhasználó 
számára az idő és a befektetett munka megtakarítását a 
hagyományos rendszerrel szemben, mint a műanyag tipli 
vagy más fúrásos megoldással.

Tudjon meg többet ezekről az alkalmazásokról: celofixings.com

Aljzatbetonban történő telepítés.

Mágneses orr részével 
fém lemezeket és 
kiegészítőket telepíthet



Forgalmazó partner:

A műszaki termékek és illusztrációk változhatnak. E kiadvány újranyomása részben vagy egészben tilos.
A CELO nem vállal felelősséget a megadott információk helyességéért.
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Small Things Matter
CELO Hungária Kft
Tatabánya Ipari Park
2851 Környe, Budai út 1/C
T.+36 34 586 360
info@celofixings.hu
www.celofixings.hu

NG
JPM PannonTech Kft.


