
Megérkezett az új  FORCE ONE 
A legerősebb gázos szegbelövő könnyű és ergonómikus kialakítással

CELO Hungária Kft.
2851 Környe, Budai út 1/c
(Tatabányai Ipari Park)

Tel.: +36 34 586 360
www.celofixings.hu

Small Things Matter

Jogi nyilatkozat az információk és az adatok felhasználása tekintetében.

A kiadványban szereplő információk és adatok a lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel lettek összeállítva.
Ez a CELO Fixings SL műszaki dokumentációjában rögzített alapelveken, egyenleteken és biztonsági tényezőkön alapul. Az informá-
ciók és az adatok a kiadást követően megváltozhatnak, mivel a CELO Fixings SL fenntartja a jogot, hogy a kiadványban szereplő 
termékek kialakítását, alapanyagait és specifikációit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

Csendes és tiszta munka-
végzés: ideális beltéri 

munkákra.

A számítógéppel vezérelt intelli-
gens ventilátor igazodik a 

környezethez.

Alacsony töltöttség 
jelző led.

Hatékony porvédelem 
fém szűrővel.

Ultra könnyű 
ravasz.

Gyors és egyszerű lövési 
mélység állítás.

FORCE ONE „Főbb előnyei”

FORCE ONE

Főbb jellemzői

13 - 38 mm hosszú 
szegekkel használható.

Átfordítható 
függesztő kampó.

A gázpatron könnyen 
behelyezhető.

Egy töltéssel akár 
4500 db lövés.

Alkalmazások

Alkalmas építőanyagok

105
joule 
erő

3,6Kg 
súly

100%
központi súly-

eloszlás

• Kábelek rögzítése acél, beton, tégla és pórusbeton felületekre, padlón, oldalfalon és mennyezeten.
• Csövek rögzítése a padlóra, oldalfalra, mennyezetre.
• Különböző típusú könnyű rögzítések, széles körű felhasználásra.
• Gipszkarton profilok rögzítése padlóra, oldalfalra, mennyezetre.
• Háló, membrán vagy fólia rögzítése speciális alátétekkel
• Műanyag kötődobozok, kábelcsatornák rögzítése oldalfalra, mennyezetre - a speciális fém alátét használata ajánlott.



FORCE ONE  „kategóriája legjobbja”

CELO

 FORCE ONE kínálat és gázpatron  DIREKT RÖGZÍTÉSEK  

 

FONE20 FORCE ONE csomag - rövid tárral, 20 db szeghez 1 -

FONE40 FORCE ONE csomag - hosszú tárral, 40 db szeghez 1 -

9GASFONE Gázpatron 800 lövés kapacitással 1 80

db/doboz db/kartonKód Leírás

 FORCE ONE akkumulátor és töltő

 FORCE ONE - XHA prémium szegek

 

913800XHA FORCE ONE XHA szegek 2,6x13 mm + 1 db gázpatron 800 4.000

917800XHA FORCE ONE XHA szegek 2,6x17 mm + 1 db gázpatron 800 4.000
922800XHA FORCE ONE XHA szegek 2,6x22 mm + 1 db gázpatron 800 4.000

927800XHA FORCE ONE XHA szegek 2,6x27 mm + 1 db gázpatron 800 4.000
932800XHA FORCE ONE XHA szegek 2,6x32 mm + 1 db gázpatron 800 4.000

938800XHA FORCE ONE XHA szegek 2,6x38 mm + 1 db gázpatron 800 4.000

• Extra erős szegek kemény beton-
hoz, speciális cink bevonattal

• Recézett felület, erősebb, 
tartósabb rögzítés

• Tűzálló minősített

+

+

FONEBAT FORCE ONE akkumulátor 1

FONECAR FORCE ONE akkumulátor töltő 1

 FORCE ONE - TKA általános célú szegek

919800TKA FORCE ONE TKA szegek 2,6x19 mm + 1 db gázpatron 800 4.000

925800TKA FORCE ONE TKA szegek 2,6x25 mm + 1 db gázpatron 800 4.000

Technikai adatok

A készlet tartalma:
1 x Force One szegbelövő 
1 x munkavédelmi szemüveg 
2 x füldugó
2 x akkumulátor
1 x töltő
1 x koffer 
1 x tisztító kefe

FORCE ONE

 

MAGASSÁG

SZÉLESSÉG

HOSSZÚSÁG

SÚLY

TÁR KAPACITÁS

AKKUMULÁTOR

AKKUMULÁTOR TELJESÍTMÉNY

TÖLTŐ

TÁPELLÁTÁS

TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL (Névleges Teljesítmény)

TÖLTÉSI IDŐ

KIEGÉSZÍTŐK

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLETTARTOMÁNY

Termék név FORCE ONE
365 mm (14-3/8”)

124 mm (4-7/8”)

334 mm (13-1/8”)

3.6 Kg (7.9 lbs.) (akkumulátorral)

22 szeg

Alkatrészszám:  GN70381

6V DC, 1.5Ah

Alkatrészszám:  GN70380

100-240V AC. 50 vagy 60Hz

8VA (10V 800mA)

maximum 150 perc

Koffer, munkavédelmi szemüveg, akkumulátor, töltő

-5ºC  (23ºF) és 49ºC  (120ºF) között

13 mm 17 mm 19 mm 22 mm 25 mm 27 mm 32 mm 38 mm

ACÉL

BETON 
C25/30

BETON 
20/25

ZSALUKŐ/
YTONG

ÜREGES TÉGLA/
FA

Javasolt szegtípus             Alkalmas szegtípus

kiegészítők épületvillamos-
sági & egyéb szerelésekhez

Erős
105 joule lövési erősség

Könnyű kezelhetőség
Kompakt és könnyű megtartani

Jó karbantarthatóság
Gyorskioldó tár és könnyű üzemanyaghozzá-
férés

Hatékony porvédelem
Rozsdamentes acél szűrő háló

Nagyszerű hozzáférhetőség
Vékonyabb és hosszabb orrész

Kevesebb fáradtság
Kisebb erőkifejtésre van szükség a lövéshez, 
ideális a mennyezeti rögzítésekre 

Erősebb
105 joule vs 85 joule

Könnyebb
3,6 kg vs 3,8 kg akkuval

Kétszer olyan gyors
1000 lövés vs 500 lövés óránként

Könnyebb elsütés
Biztonsági erőkifejtés az orr részen (N) 45-50 vs 
50-70

Jobb manőverezhetőség
A legkisebb a kategóriájában: 
365 mm vs 473 mm

Az elektromos szegbelövőkkel szembeni előnyei

Megoldások csövek rögzítésére
ABT méretkombinálható nylon bilincs

UT műanyag bilincs
 

FT fém bilincs

Megoldások csövek padlóhoz rögzítésére 
FP vagy FPD szimpla és dupla műanyag csőbilincs

Megoldások gyorskötegelők rögzítésre
TBB, TBBL és TBBD nylon kötegelő talpak

Megoldások műanyag kötődobozok vagy kábelcsatornák rögzítésére
AW fém alátétek

Megoldások mennyezeti függesztésekre vagy fém szalagok rögzítésére
AAT mennyezeti függesztő horog

TBM fém kötegelő talp

Megoldások kábelek rögzítésére
PFT & DFT fém bilincsek

WDC & WSC nylon vezeték leszorítók

TPC nylon falvezeték rögzítő

Megoldások menetes elemek rögzítésére
ATV menetes szár függesztők

ATR külső menetes rögzítő elem

db/doboz db/kartonKód Leírás

db/doboz db/kartonKód Leírás

db/dobozKód Leírás


