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КАТАЛОГ
ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ
ІНСТРУМЕНТ

ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Заклепувальник GO-55 (Ø 2.4-5.0)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Діаметр заклепок
Глибина мундштука
Діаметр мундштука
Матеріал корпусу
Матеріал рукоятки
Вага / Розмір Д х В

Ø 2.4-5.0 (для всіх матеріалів)
30 мм
Ø 23 мм
високоміцний алюміній
загартована сталь
0.53 кг / 74 х 233 мм

Заклепувальник поставляється в картонній коробці з насадками 2.4 / 3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 мм, ключ для заміни насадок, інструкція.
Без відкидної пружини, утримує заклепку в будь-якому положенні

Заклепувальник GO-3 (Ø 2.4-5.0) посилений
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Діаметр заклепок
Глибина мундштука
Діаметр мундштука
Матеріал корпусу
Матеріал рукоятки
Вага / Розмір Д х В

Ø 2.4-5.0 (для всіх матеріалів)
40 мм
Ø 22 мм
високоміцний алюміній
загартована сталь
0.60 кг / 84 х 260 мм

Заклепувальник поставляється в картонній коробці з насадками 2.4 / 3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 мм, ключ для заміни насадок, інструкція.
З відкидною пружиною, без утримання заклепки. Посилений корпус, подовжені рукоятки

Заклепувальник GO-360 (Ø 2.4-5.0) з поворотною головою
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Діаметр заклепок
Глибина мундштука
Діаметр мундштука
Матеріал корпусу
Матеріал рукоятки
Вага / Розмір Д х В

Ø 2.4-5.0 (алюміній Ø 2.4-5.0, оцинкована сталь Ø 2.44.0, нержавіюча сталь Ø 2.4-3.2.)
28 мм
Ø 26 мм
високоміцний алюміній
загартована сталь
0.71 кг / 82 х 295 мм

Заклепувальник поставляється в картонній коробці з насадками 2.4 / 3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 мм, ключ для заміни насадок, інструкція.
Поворотна голова на 360˚. З відкидною пружиною, без утримання заклепки

Ручний заклепувальник з храповим механізмом FLIPPER
(Ø 2.4-5.0) Постачальник: Gesipa (Німеччина)
Діаметр заклепок
Хід трещітки
Корпус
Робочі вузли та рукоятка
Вага / Розмір ДхШхВ (з контейнером)

Ø 2.4-5.0 (алюміній Ø 2.4-5.0, оцинкована та нержавіюча сталь Ø 2.4-4.0)
16.2 мм (крок 1.8 мм)
литий алюміній
з міцної сталі
0.75 кг / 221х37х218 мм

Заклепувальник поставляється в картонній коробці з насадками 2.4 / 3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 мм, ключ для заміни насадок, контейнер для збору ніжок (стрижнів),
інструкція. Храповий механізм, що забезпечує роботу без зусилля. Без відкидної пружини, утримує заклепку в будь-якому положенні
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ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Заклепувальник GO-25-SN пантограф (Ø 3.2-6.4 + структурні
Ø 4.8-6.4) «гармошка» Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Діаметр заклепок
Ø 3.2-6.4 (для всіх матеріалів)
Структурні посилені заклепки
Ø 4.8 всі матеріали, Ø 6.0-6.4 (алюміній, оцинкована сталь)
Глибина мундштука
72 мм
Діаметр мундштука
Ø 24 мм
Матеріал корпусу
високоміцний алюміній і сталь
Матеріал рукоятки
алюміній
Розмір Д х В (закритий)
190 х 320 мм
Розмір Д х В (відкритий)
125 х 810 мм
1.94 кг
Вага
Заклепувальник поставляється в картонній коробці з насадками 3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 / 6.0 / 6.4 мм, ключ для заміни насадок, інструкція.
Встановлення заклепки відбувається при стисканні заклепувальника.
***Опція: насадки для посилених заклепок 4.8 / 6.4 мм.

Заклепувальник GO-40 (Ø 3.2-6.4 + структурні Ø 4.8-6.4)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Діаметр заклепок
Структурні посилені заклепки
Глибина мундштука
Діаметр мундштука
Матеріал корпусу
Матеріал рукоятки
Вага / Розмір Д х В

Ø 3.2-6.4 (для всіх матеріалів)
Ø 4.8 всі матеріали, Ø 6.0-6.4 (алюміній, оцинкована сталь)
72 мм
Ø 24 мм
високоміцний алюміній і сталь
сталь
1.71 кг / 140 х 530 мм

Заклепувальник поставляється в картонній коробці з насадками 3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 / 6.0 / 6.4 мм, ключ для заміни насадок, інструкція.
Встановлення заклепки відбувається при стисненні розвідних ручок, спеціальна пружина, що поглинає вібрацію при відриві стержня, тим самим полегшуючи роботу. Подовжені рукоятки
***Опція: насадки для посилених заклепок 4.8 / 6.4 мм.

Заклепувальник з храповим механізмом GO-12-R (Ø 2.4-6.4)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Діаметр заклепок
Матеріал корпусу
Матеріал рукоятки
Вага / Розмір Д х В

Ø 3.2-6.4 (для всіх матеріалів)
нейлон і сталь
сталь
1.05 кг / 185х207 мм

Заклепувальник поставляється в картонній коробці з насадками 3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 / 6.0 / 6.4 мм, к-т ножів для заклепок
2.4-4.0, інструкція. Компактність, ідеально підходить для важкодоступних місць. Полегшує роботу храповий механізм
***Опція: насадка для заклепок 2.4 мм.

Ручний заклепувальник з храповим механізмом FLIPPER PLUS
(Ø 2.4-5.0 / M4-M6) Постачальник: Gesipa (Німеччина)
Витяжні заклепки

Ø 2.4 – 5.0 мм - алюміній; від Ø 2.4 до 4.0 мм - сталь,
нержавіюча сталь,
Заклепувальні гайки
M4 - M6 - алюміній; M4 до M5 - сталь, нержавіюча сталь
Хід трещітки
16.2 мм (крок 1.8 мм)
Корпус
литий алюміній
Робочі вузли та рукоятка
з міцної сталі
0.75 кг
Вага
Заклепувальник поставляється у фірмовій коробці з насадками, шість змінних насадок: три для витяжної заклепки 2.4 / 3.0-3.2 / 4.0, три для різьбової M4
/ М5 / M6, ключ для заміни насадок, інструкція. Працює з двома видами заклепок - різьбова та витяжна. Храповий механізм, що забезпечує роботу без
зусилля
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ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Заклепувальник GO-35 (M3-M6)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Різьбові заклепки
Заклепувальні шпильки
Глибина мундштука
Діаметр мундштука
Матеріал корпусу/рукоятки

M3 / M4 / M5 / M6 (для всіх матеріалів)
М4 / М5 / М6 (для всіх матеріалів)
64 мм
Ø 22 мм
високоміцний алюміній/кована
хромомолібденова сталь
Вага / Розмір Д х В
0.68 кг / 144 х 260 мм
Заклепувальник поставляється в картонній коробці, в комплект входять: заклепувальник, насадки під гайку M3/M4/M5/M6, ключ для зміни насадок, інструкція.
Заклепувальник GO-35 оснащений пружиною, яка, після заклепування заклепки, повертає ручки в початкове положення. Встановлення заклепки відбувається
при стисканні ручок заклепувальника. ***Опція: насадки під заклепувальну шпильку: М4/М5/М6

Заклепувальник GO-520 (M5-M12)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Різьбові заклепки
Заклепувальні шпильки
Глибина мундштука
Діаметр мундштука
Матеріал корпусу/рукоятки
Вага / Розмір Д х В

M5 / M6 / M8 / M10 / М12 (для всіх матеріалів)
М5 / М6 / М8 (для всіх матеріалів)
70 мм
Ø 26 мм
високоміцний алюміній/сталь
2.09 кг / 160 х 530 мм

Заклепувальник поставляється в пластиковому кейсі, в комплект входять: заклепувальник, насадки під гайку M5/M6/M8/M10/М12,
ключі для зміни насадок, інструкція. Заклепувальник GO-520 оснащений двома розвідними ручками, при стисненні яких відбувається
заклепування. Даний заклепувальник розрахований на великі обсяги робіт і підійде для промислового використання. Спеціальний механізм (центральний
маховик) дозволяє швидко викручувати заклепку. ***Опція: насадки під заклепувальну шпильку: М5/М6/М8

Заклепувальник GO-510 (M5-M12)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Різьбові заклепки
Заклепувальні шпильки
Глибина мундштука
Діаметр мундштука
Матеріал корпусу/рукоятки
Вага / Розмір Д х В

M5 / M6 / M8 / M10 / М12 (для всіх матеріалів)
М5 / М6 / М8 (для всіх матеріалів)
70 мм
Ø 26 мм
високоміцний алюміній / сталь
2.09 кг / 160х530 мм

Заклепувальник поставляється в пластиковому кейсі, в комплект входять: заклепувальник, насадки під гайку M5/M6/M8/M10/М12,
ключі для зміни насадок, інструкція. Заклепувальник GO-510 оснащений двома розвідними ручками, при стисненні яких відбувається з
аклепування. Спеціальний механізм (центральний прискорювач «юла») дозволяє швидко накручувати-викручувати заклепку. Даний заклепувальник
розрахований на великі обсяги робіт і підійде для промислового використання. ***Опція: насадки під заклепувальну шпильку: М5/М6/М8

Заклепувальник GO-12-N+ (М5-М12) з тріскачним механізмом
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Різьбові заклепки
M5 / M6 / M8 / M10 / М12 (для всіх матеріалів)
Заклепувальні шпильки
М5 / М6 / М8 (для всіх матеріалів)
Глибина мундштука
70 мм
Діаметр мундштука
Ø 26 мм
Матеріал корпусу / рукоятки
нейлон / сталь
1.14 кг/210х207 мм
Вага / Розмір L х H
Заклепувальник поставляється в картонній коробці з насадками M5/M6/M8/M10/М12 та інструкцією.
Полегшує роботу храповий механізм, ідеально підходить для важко доступних місць.
***Опція: - насадки під заклепувальну гайку: М3/М4
- насадки під заклепувальну шпильку: М5/М6/М8

4

M&V VASHCHENKO GROUP: «MV-TOOLS» – UKRAINIAN COMPANY _ ФОП ВАЩЕНКО В.Г. _ WWW.MV-TOOLS.COM.UA

ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Акумуляторний заклепувальник GO-100 (Ø 2.4-5.0)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Діаметр заклепок
Тягове зусилля
Хід
Вага / Розмір Д х В
Привід

Ø 2.4-5.0 (для всіх матеріалів)
12 000 N
20 мм
1.7 кг / 273х285 мм
14.4 В (двигун постійного струму)

Заклепувальник поставляється в неопреновому кейсі, в комплекті з: насадки під заклепку Ø 2.4/3.0-3.2/4.0/4.8-5.0 мм,
ключ для зміни насадок, акумулятор 2.0 Аг, зарядний пристрій, інструкція. Зручність роботи однією рукою завдяки
ергономічній конструкції і оптимальному розташуванню центру ваги. Інструмент оснащений системою захисту від перевантажень.
*** Опція: - акумулятор 4.0 Аг;
- спеціальні насадки для посилених заклепок;
- спеціальні насадки для кріплення фасадних плит до металевого каркасу

Акумуляторний заклепувальник GO-100+ (Ø 5.2-7.5)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Діаметр заклепок
Тягове зусилля
Хід
Вага / Розмір Д х В
Привід

Ø 5.2 / 6.4 / 7.5 відривні пелюсткові заклепки TRI-GO і
TRE-GO (з ущільненням)
12 000 N
20 мм
1.7 кг / 273х285 мм
14.4 В (двигун постійного струму)

Заклепувальник поставляється в неопреновому кейсі, в комплекті з: насадки під заклепку Ø 5.2/6.4/7.5 мм, ключ
для зміни насадок, акумулятор 2.0 Аг, зарядний пристрій, інструкція. Зручність роботи однією рукою завдяки
ергономічній конструкції і оптимальному розташуванню центру ваги. Інструмент оснащений системою захисту від перевантажень.
*** Опція: акумулятор 4.0 Аг

Акумуляторний заклепувальник Gesipa ACCUBIRD
(Ø 2.4-5.0 + 6.3) Постачальник: GESIPA (Німеччина)
Діаметр заклепок
Тягове зусилля
Хід
Вага
Привід

Ø 2.4 - 5.0 (для всіх матеріалів)
10 000 N
20 мм
2.0 кг
двигун постійного струму

Заклепувальник поставляється в пластиковому кейсі, в комплекті з: акумулятор 1.3 Аг, зарядний пристрій, насадки Ø 2.4-5.0 мм,
інструкція, ключ для зміни насадок. AccuBird має високу робочу швидкість завдяки однаковій швидкості прямого і зворотного руху механізму захоплення.
Інструмент оснащений електронним контролером і функцією захисту від перегріву та перевантаження.
*** Опція: насадка для встановлення алюмінієвої і сталевої заклепки BULB-TITE діаметром 6.3 мм, додатковий акумулятор

Акумуляторний заклепувальник Gesipa ACCUBIRD PRO
(Ø 2.4-5.0 + 6.0) Постачальник: Gesipa
Діаметр заклепок

Тягове зусилля
Хід
Вага
Привід

Ø 2.4 - 5.0 (для всіх матеріалів)
10 000 N
25 мм
2.0 кг
безщітковий двигун постійного струму

Заклепувальник поставляється в пластиковому кейсі, в комплекті з: акумулятор 1.3 Аг, зарядний пристрій, насадки Ø 2.4-5.0 мм,
інструкція, ключ для зміни насадок. AccuBird має високу робочу швидкість завдяки однаковій швидкості прямого і зворотного руху механізму захоплення.
Інструмент оснащений електронним контролером і функцією захисту від перегріву та перевантаження.
*** Опція: насадка для встановлення алюмінієвої і сталевої заклепки BULB-TITE Ø 6.0 мм, додатковий акумулятор
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ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Акумуляторний заклепувальник GO-200 2.0 Аг (Ø 4.0-6.4)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Діаметр заклепок
Тягове зусилля
Хід
Мундштук
Вага / Розмір Д х В
Привід

Ø 4.0 / 4.8-5.0 / 6.0 / 6.4 / 4.8 - 6.4 M-LOCK / 4.8 6.4 GO-LOCK (для всіх матеріалів)
12 000 N
27 мм
Ø 23.5 мм
1.7 кг / 273х285 мм
14.4 В (двигун постійного струму)

Заклепувальник поставляється в неопреновому кейсі, в комплекті з: насадки Ø 4.0/4.8-5.0/6.0/6.4/4.8-6.4 M-LOCK/4.8-6.4 GO-LOCK, ключ для зміни насадок,
акумулятор 2.0 Аг, зарядний пристрій, інструкція. Зручність роботи однією рукою завдяки ергономічній конструкції і оптимальному розташуванню центру ваги.
*** Опція: акумулятор 4.0 Аг

Акумуляторний заклепувальник Gesipa POWERBIRD
(Ø 4.8-6.4 + 8.0) Постачальник: GESIPA (Німеччина)
Діаметр заклепок

Ø 4.8-5.0 / 6.0 / 6.4 для всіх матеріалів + 8.0 для
алюмінію
Тягове зусилля
14 000 N
Хід
20 мм
Вага / Розмір Д х В
2.2 кг / 273х285 мм
Привід
14.4 В (двигун постійного струму)
Заклепувальник поставляється в пластиковому кейсі, в комплекті з: насадки Ø 4.8-5.0/6.0/6.4 + 8.0,
ключ для зміни насадок, акумулятор 2.6 Аг, зарядний пристрій, інструкція. Функція автореверса скорочує
процес витягування, забезпечуючи готовність PowerBird до роботи відразу ж після установки заклепки.
*** Опція: насадка для встановлення заклепки BULB-TITE Ø до 7.7 мм та насадка для заклепки MEGA GRIP Ø до 6.4 мм, додатковий акумулятор

Акумуляторний заклепувальник GO-300 (M3-M12)
Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Різьбові заклепки
Тягове зусилля
Хід
Вага / Розмір Д х В
Привід

M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 (для всіх матеріалів) та
М12 (для алюмінію)
24 000 N
8 мм
1.72 кг / 268 х 285 мм
14.4 В (двигун постійного струму)

Заклепувальник поставляється в неопреновому кейсі, в комплекті з: насадки M5/M6/M8/M10/M12, акумулятор 4.0 Аг,
зарядний пристрій. Зручність роботи однією рукою завдяки ергономічній конструкції і оптимальному розташуванню
центру ваги. Інструмент оснащений системою захисту від перевантажень.
*** Опція: насадки для встановлення різьбових заклепок М3 та М4, додатковий акумулятор

Акумуляторний заклепувальник Gesipa FIREBIRD (M3-M10)
Постачальник: GESIPA (Німеччина)
Різьбові заклепки
Тягове зусилля
Хід
Вага
Привід

M3/M4/M5/M6 (для нержавіючої сталі),
M3/M4/M5/M6/M8 (для оцинкованої сталі),
M3/M4/M5/M6/М8/M10 (для алюмінію)
13000 N
7 мм
2.1 кг
двигун постійного струму

Заклепувальник поставляється в пластиковому кейсі, в комплекті з: акумулятор 2.6 Аг, насадки M5/M6/M8,
зарядний пристрій, інструкція. Механізм запуску процесу заклепування функціонально відділений від процесу накручування і, після завершення процесу
клепки, FireBird забезпечує функцію автоматичного викручування.
*** Опція: додатковий акумулятор
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ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Пневмогідравлічний заклепувальник Astro PR36 (Ø 2.4-4.8)
Постачальник: ASTRO (США)
Діаметр заклепок
Тягове зусилля
Хід
Потужність двигуна
Вага / Загальна довжина

Ø 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8 (1/4», 3/32», 1/8» и 3/16»)
5150 Н
14 мм
0.5 л.с.
1.41 кг / 270 мм

В комплект поставки входять: заклепувальник, насадки Ø 2.4/3.2/4.0/4.8 мм. Насадки змінюються швидко та легко.
Безперебійна робота під будь-яким кутом нахилу. Корпус з алюмінію забезпечує легку вагу

Пневмогідравлічний заклепувальний інструмент GO-5000
(Ø 2.4-5.0) Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Діаметр заклепок
Тягове зусилля
Хід
Діаметр носика
Тиск повітря
Матеріал корпусу
Вага / Розмір L х H

Ø 2.4 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 4.8 / 5.0 (для всіх матеріалів)
7430 - 10400 N
18 мм
23.0 мм
5-7 бар
алюміній
1.33 кг / 285х285 мм

В комплект поставки входять: заклепувальник, насадки 2.4/3.0-3.2/4.0/4.8-5.0 мм, запасні губки (ножі), шприц для заправки масла, з’єднання
гідравлічного шланга, ключ. GO-5001 оснащений системою автопідсосу заклепки, що забезпечує утримання заклепки в інструменті при будь-якому його
положенні

Пневмогідравлічний заклепувальний інструмент AIRPOWER 1
(Ø 2.4-5.0) Постачальник: GOEBEL (Німеччина)
Діаметр заклепок
Тягове зусилля
Хід
Діаметр носика
Тиск повітря
Вага / Розмір Д х В х Ш

Ø 2.4 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 4.8 / 5.0 (для всіх матеріалів)
7.3 кН (6 бар)
17 мм
22.5 мм
5-7 бар
1.25 кг / 272х264х99 мм

В комплект поставки входять: заклепувальник, насадки Ø 3.0-3.2/4.0/4.8-5.0 мм
*** Опція: насадка для встановлення заклепки Ø 2.4 мм (для всіх матеріалів)

Пневмогідравлічний заклепувальник RL 20A (Ø 2.4-5.0)
Постачальник: RIVETEC (Чехія)
Діаметр заклепок
Тягове зусилля
Потужність
Хід
Діаметр носика / Довжина носика
Тиск повітря
Вага / Розмір Д х В

Ø 2.4 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 4.8 / 5.0 (для всіх матеріалів)
8.12 kH / кг
13 kN / 6 bar
16 мм
Ø 19.4 мм / 75 мм
7 бар
1.6 кг / 265х281 мм

В комплект поставки входять: заклепувальник, кутовий штуцер G 1/4», к-кт для заміни масла, набір ключів для зміни насадки, насадки 2.4/3.0–3.2/4.0/4.8–
5.0. Обладнаний спеціальною системою автоматичного відключення подачі і контролю витрат стисненого повітря. А також оснащений спеціальним
глушником, що викидається, що забезпечує безшумність роботи.
*** Опція: Діаметр носика / Довжина носика: Ø 16.4 мм / 200 мм
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ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Пневмогідравлічний заклепувальник RL 20A з подовженим
носиком до 200 мм (Ø 2.4-5.0) Постачальник: RIVETEC (Чехія)
Діаметр заклепок
Тягове зусилля
Потужність
Хід
Діаметр носика / Довжина носика
Тиск повітря
Вага / Розмір Д х В х Ш

Ø 2.4 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 4.8 / 5.0 (для всіх матеріалів)
8.12 kH / кг
13 kN / 6 bar
16 мм
Ø 16.4 мм / 200 мм
7 бар
1.65 кг / 265 мм х 396 мм

В комплект поставки входять: заклепувальник, кутовий штуцер G 1/4», к-кт для заміни масла, ключі для зміни насадки, насадки 2.4/3.0–3.2/4.0/4.8–5.0.
Подовжений носик дозволяє здійснювати клепку в глибоко розташованих і важкодоступних місцях. Обладнаний спеціальною системою автоматичного
відключення подачі і контролю витрат стисненого повітря. Також оснащений спеціальним глушником, що забезпечує безшумність роботи

Пневмогідравлічний заклепувальний інструмент Gesipa PH 2
(Ø 2.4-5.0) Постачальник: GESIPA (Німеччина)
Діаметр заклепок
Тягове зусилля
Хід
Витрата повітря
Тиск повітря
Вага

Ø 2.4 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 4.8 / 5.0 (для всіх матеріалів)
8800 N
15 мм
1.2 – 1.8 л
5-7 бар
1.3 кг

Обладнаний регульованою на 360° алюмінієвою гідравлічною голівкою із зносостійкою поверхнею циліндра.
Швидкодіючий вентиляційний клапан забезпечує швидке повернення і високий робочий цикл. Має безшумний пневматичний контур і просту, надійну
конструкцію клапана. *** Опція: працює з заклепками з малими губками від 2.4 мм до 3.0 мм (не підходить для нержавіючих заклепок CAP)

Пневмогідравлічний заклепувальник Gesipa TAURUS 1
(Ø 2.4-4.8) Постачальник: GESIPA (Німеччина)
Діаметр заклепок
Тягове зусилля
Хід
Витрата повітря
Тиск повітря
Вага

Ø 2.4 / 3.0 / 3.2 / 4.0 (для всіх матеріалів) / 4.8 мм (для
оцинкованої сталі та алюмінію)
3500 N
26 мм
1л
5-7 бар
1.82 кг

В комплект поставки входять: заклепувальник, насадки Ø 3.0-3.2/4.0/4.8-5.0 мм
TAURUS 1 є базовим пневмозаклепувальником для роботи з малими витяжними заклепками. Ідеальний для дрібносерійних складальних або ремонтних робіт.
Ви зможете налаштовувати заклепувальник відповідно до кожної окремої задачі.
*** Опція: насадка для встановлення заклепки Ø 2.4 мм (для всіх матеріалів)

Пневмогідравлічний заклепувальник Gesipa TAURUS 2
(Ø 2.4-5.0 + 6.0) Постачальник: GESIPA (Німеччина)
Діаметр заклепок
Тягове зусилля
Хід
Витрата повітря
Тиск повітря
Вага

Ø 2.4 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 5.0 (для всіх матеріалів) / 6,0 мм
(для алюмінію)
11000 N
18 мм
2.3 л
5-7 бар
1.6 кг

TAURUS 2 є базовим пневмозаклепувальником для роботи з малими та середніми витяжними заклепками. Ідеальний для дрібносерійних складальних або
ремонтних робіт. Ви зможете налаштовувати заклепувальник відповідно до кожної окремої задачі
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ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Насадка-заклепувальник «Astro ADR36» (Ø 2.4-5.0)
Постачальник: Astro (США)
Діаметри витяжних заклепок
Хід
Хвостовик (підключення)
Вага / Розміри ДxШxВ

Ø 2.4 / 3.2 / 4.0 / 5.0 (для всіх матеріалів)
18 мм
1/4 (6.35 мм)
0.861 кг / 215.9x139.7x61 мм

В комплект поставки входять: пластиковий кейс, насадка-заклепувальник, змінні насадки під заклепку
Ø 2.4/3.0/4.0/5.0 мм (3/32», 1/8», 5/32», 3/16» відповідно), ключ для зміни насадок.
Насадка підключається до будь-яких дрилі чи шуруповерту, які відповідають таким вимогам:
1) для алюмінієвих і оцинкованих заклепок – напруга мінімум 12 V (для акумуляторних моделей) і максимальний обертаючий момент не менше 21.5 Нм;
2) для нержавіючих заклепок – напруга мінімум 14.4 V (для акумуляторних моделей) і максимальний обертаючий момент не менше 28.25 Нм

Посилена насадка-заклепувальник «Astro ADR14» (Ø 2.4-6.4)
Постачальник: Astro (США)
Діаметри витяжних заклепок
Хід
Хвостовик (підключення)
Вага / Розміри ДxШxВ

Ø 2.4 / 3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 6.4 (для всіх матеріалів)
18 мм
1/4 (6.35 мм)
0.9 кг / 216x140x61 мм

В комплект поставки входять: пластиковий кейс, насадка-заклепувальник, змінні насадки під заклепку
2.4/3.0/4.0/5.0/6.0/6.4 мм (3/32 «, 1/8», 5/32 «, 3/16», 7/32 «і 1/4» відповідно), ключ для зміни насадок.
Насадка підключається до будь-яких дрилі чи шуруповерту, які відповідають таким вимогам:
1) для алюмінієвих і оцинкованих заклепок – напруга мінімум 12 V (для акумуляторних моделей) і максимальний обертаючий момент не менше 21.5 Нм;
2) для нержавіючих заклепок – напруга мінімум 14.4 – 16.0 V (для акумуляторних моделей, в залежності від діаметру) і максимальний обертаючий момент
не менше 37.3 Нм

Насадка-заклепувальник «Astro ADN14» (M3-M6)
Постачальник: Astro (США)
Розміри різьбових заклепок
Хід
Хвостовик (підключення)
Вага / Розміри ДxШxВ

M3 / M4 / M5 / M6 (для всіх матеріалів)
18 мм
1/4 (6.35 мм)
1.09 кг / 215.9x139.7x61 мм

В комплект поставки входять: пластиковий кейс, насадка-заклепувальник, два набори змінних насадок
(метричні і дюймові) M3, M4, M5, M6 (8-32, 10-32, 10-24, 1 / 4-20 відповідно), ключ для зміни насадок.
Насадка підключається до будь-яких дрилі чи шуруповерту, які відповідають таким вимогам:
1) для алюмінієвих і оцинкованих заклепок – напруга мінімум 12 V (для акумуляторних моделей) і максимальний обертаючий момент не менше 21.5 Нм;
2) для нержавіючих заклепок – напруга мінімум 14.4 V (для акумуляторних моделей) і максимальний обертаючий момент не менше 28.25 Нм

Посилена насадка-заклепувальник «Astro ADN38» (M5-M10)
Постачальник: Astro (США)
Розміри різьбових заклепок
Хід
Хвостовик (підключення)
Вага / Розміри ДxШxВ

M5 / M6 / M8 / M10 (для всіх матеріалів)
18 мм
1/4 (6.35 мм)
1.134 кг / 216x140x61 мм

В комплект поставки входять: пластиковий кейс, насадка-заклепувальник, змінні насадки під заклепку
M5, M6, М8, М10 (10-24, 1/4 «, 2/16» і 3/8 «відповідно), ключ для зміни насадок.
Насадка підключається до будь-яких дрилі чи шуруповерту, які відповідають таким вимогам:
1) для алюмінієвих і оцинкованих (М5) заклепок – напруга мінімум 12 V (для акумуляторних моделей) і максимальний обертаючий момент не менше 21.5
Нм; 2) для оцинкованих (до М8) і нержавіючих (М5) заклепок – напруга мінімум 14.4 V (для акумуляторних моделей) і максимальний обертаючий момент
не менше 21.5 Нм; 3) для будь-яких заклепок М10 і нержавіючих заклепок більше М5 - напруга мінімум 18 V (для акумуляторних моделей) і максимальний
обертаючий момент не менше 45.2 Нм
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