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Zvídavost, pracovitost a nezkrotná posedlost designem nám
umožňují kráčet kupředu. Naše stěžejní hodnoty; tradice, design
a inovace jsou hnacím motorem našeho přání, aby se výrobky
Rapid staly přínosem jak pro uživatele, tak pro životní prostředí.

POUŽITÍ
A PRAVIDLA
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PRŮVODCE
SPONKOVAČKAMI

PRŮVODCE SPONKOVAČKAMI
Jak si zvolit tu správnou sponku k použití.

INSPIRACE
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ELEKTRICKÁ

Společnost dnes známá jako Rapid byla založena v roce 1936
v malém městě Hestra na jihu Švédska. Můžete nás najít ve více
než 120 zemích světa a poskytujeme celou řadu sponkovaček
a sponek pro kanceláře, stavebnictví a kutily. Protože naše
sponkovačky lze najít na většině pracovišť a ve většině sektorů,
pravděpodobně jste se s nimi již setkali.

POKYNY A ÚROVNĚ
Pokyny pro sponkování Průvodce našimi třemi
úrovněmi používání – Hobby, Handy, Pro

PNEUMATICKÁ

Pravděpodobně jsme
se již setkali

Na následujících stránkách vás provedeme při hledání toho
správného nástroje pro vaše potřeby. S pomocí průvodců
a stránek plných inspirace snad skončíte s tím správným
nástrojem Rapid ve své ruce.

Jen málo nástrojů je tak všestranných jako sponkovací pistole.
Plasty, látky, izolace, obložení, kabely, rostliny, asfaltová lepenka…
jediné hranice jsou ty, které si sami určíte. Máme na výběr mnoho
různých modelů, které najdete popsané v této příručce spolu s
použitím, pro které se podle nás nejlépe hodí.
Máme ruční, elektrické, pneumatické modely rozdělené do
kategorií podle toho, jak svou sponkovací pistoli používáte.

Sponkovací pistole pro všechny
vaše potřeby
Naše sponkovací pistole dodáváme v několika různých
modelech pro různé oblasti použití. Abychom vám to
usnadnili, rozdělili jsme naše sponkovací pistole do tří
kategorií: profesionální uživatelé (PRO), kutilové (HANDY)
nebo hobby uživatelé (HOBBY).

Kategorie PRO splňuje každodenní požadavky profesionálních uživatelů a snadno si
poradí s širokou škálou úkolů.
Výrobky Rapid také napomáhají
rychlejší a efektivnější práci
(která zvyšuje zisk).
Naše výrobky kategorie Pro
nabízejí spolehlivost, která je
nezbytná pro každodenní použití ve stavebním průmyslu.
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POUŽITÍ
A PRAVIDLA

Jeden nástroj, několikeré použití
To je, stručně řečeno,
sponkovací pistole

Obecná pravidla sponkování
Existují určitá obecná pravidla, která je vhodné dodržovat,
když se chystáte jako prostředek uchycení použít sponky.
Jejich dodržování je snadné a fungují v nejběžnějších
situacích sponkování.
STANDARDNÍ PRAVIDLO
Ve standardních případech by
sponka měla být třikrát delší než
materiál, který se chystáte uchytit.
1/3
2/3

1/2
1/2

Řada výrobků Rapid HOBBY
nezná žádných mezí, když dojde
na modernizaci domova.
Ba naopak! Řada Hobby značky
Rapid rozšiřuje rozsah možností.
S výrobky Rapid je jediným omezujícím faktorem představivost
uživatele.

}

PRŮVODCE
SPONKOVAČKAMI

Kategorie HANDY poskytuje kutilům vše, co vyžadují
od nástrojů pro všechny
neodkladné činnosti kolem
domu. Tyto všestranné
výrobky jsou, spolu se svým
ergonomickým designem,
rychlé a účinné a vyrobené
pro dovedné uživatele, kteří
chtějí svůj domov vylepšit
s pomocí snadno použitelných nástrojů.

Length of
the staples

}

Length of
the staples

PRAVIDLA PŘI POUŽITÍ
ODOLNÝCH MATERIÁLŮ
U tvrdých ploch se ujistěte, že
sponka je dvakrát tak dlouhá
jako materiál, který uchycujete.

PRAVIDLA PŘI SPONKOVÁNÍ
JEMNÝCH NEBO LEHKÝCH
MATERIÁLŮ
Při práci s jemným nebo lehkým
materiálem se ujistěte, že délka
sponky je o 4 mm delší než
tloušťka materiálu.
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KABEL
Kabelové sponky pro zajištění
nízkonapěťových kabelů.

Umění vybrat tu správnou sponku
pro ten správný úkol
Dalším krokem po výběru sponkovací pistole je výběr sponky, která se k nástroji hodí a je tou správnou pro danou práci.
Pokud zaznamenáte, že se vaše posukovací pistole opakovaně ucpává, obvykle to značí, že je naplněna špatným typem
sponky nebo že používáte sponky neodpovídající standardu.
Pro zajištění nejlepších výsledků používejte ve své sponkovací
pistoli Rapid sponky značky Rapid. Tak jsou naše výrobky
a sponky navrhovány. Společně v dokonalé harmonii. Existují
symboly, které vám vysvětlí, kterou sponku si zvolit. Vysvětlíme
vám je na této stránce.

STAVBA
Pro uchycení skrz pevné materiály,
kde je vyžadována velká hloubka
uchycení, použijte úzké sponky nebo
nastřelovací hřebíky. Používají se
zvláště pro vysoce zatěžovaná uchycení,
pokládání podlahy, dřevěná obložení, nástěnné desky, rámy, vytváření příček atd.
No 8

POUŽITÍ:

DEKORACE A POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Když potřebujete, aby sponky byly
málo viditelné, například při uchycení
textilií, látek, kůže, dekorativních materiálů, etiket nebo plakátů, použijte
sponky z jemného drátu.

Symboly sponek z jemného drátu

IZOLACE A STAVEBNICTVÍ
Při dokončování stavebních a izolačních prací vyžadujících lemování,
použití PVC a kartónu použijte sponky
z plochého drátu.

Symboly pro úzké sponky a nastřelovací hřebíky

TECHNOLOGIE:
NEREZOVÉ
Kvalitní sponky z nerezové oceli pro použití tam, kde
je vyžadována odolná sponka pro náročné podmínky.
Symboly pro sponky z nerezové oceli

DP
Speciální řada sponek navržených s rozbíhavou
funkcí (Divergent Point) pro zajištění maximální
pevnosti mezi dvěma spojenými částmi.
Symbols for DP staples

Symbol sponek z plochého drátu
PRŮVODCE SPONKOVAČKAMI | 9
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STAPLES GUIDE

Symboly kabelových sponek

Inspirace

INSPIRACE

Kdo potřebuje kladivo a hřebíky
pro obložení stěny?
Pneumatická sponkovací
pistole vše zvládne rychle!

Vylepšete jednotvárné skladovací krabice pomocí kusu látky
a sponkovací pistole.
Žádné šití není potřeba!

S pomocí kabelové pistole je
snadné uchytit dekorativní
osvětlení nebo kabely od
telefonu, televize, poplašného
systému a reproduktorů.
Bum, bum! Hotovo.
INSPIRACE | 11
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Změňte svou zahradu s pomocí
sponkovací pistole a trošky
představivosti
Pro většinu lidí je zahrada vzkvétajícím místem pro odpočinek, kde se mohou posadit a dát si šálek kávy. To je snadno
splnitelný sen. Pařeniště a květináče je snadné vyrobit z těch
nejjednodušších materiálů… stará opotřebovaná opalovací
lehátka budou s novou látkou vypadat jako nová.
Po návštěvě galanterie,
skladu dřeva a zahradnictví
strávíte několik hodin tesařskou prací a máte zcela novou zahradu. Posaďte se do
svých krásných opalovacích
lehátek mezi bzučící včelky
a poletující motýli a dopřejte
si uspokojení, které přichází ze zahradničení a vašich

INSPIRACE

Již máte předlohu ve formě staré
látky. Pečlivě ji odstraňte, položte
ji na novou látku a vystřihněte svůj
nový výtvor pro opalovací lehátko.
Nasponkujte novou látku na správné
místo a pořádně si odpočiňte!

Dřevo, sponky, hřebíky a elektrická sponkovací pistole je
vše, co potřebujete, k výrobě
květináče ze dřeva. Naplňte jej
zeminou a zasaďte rostliny.
Nádhera!

Výroba pařeniště není nijak
zvlášť náročná a většina zahrad
má na něj v jižní části pozemku
malé místo. Vlastnoručně vypěstované jahody jsou nejlepší!

vlastních výtvorů. Nic není
sladšího než chuť vlastnoručně vypěstovaného ovoce a
zeleniny. Podrobnější pokyny
ohledně vylepšení na vaší
zahradě naleznete na
www.rapid.com, kde
najdete více nápadů pro kutily.
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Váš domov by měl představovat
vaši osobnost a styl. Proč si na
stěnu věšet věci, které se vám nelíbí? S oblíbenou látkou nataženou
na obrazový rám vytvoříte rychle
stěnu ozdobenou přesně těmi
barvami, které chcete. Suvenýry
z dovolené, které se všude povalují
a práší se na ně… dejte je všechny
do prosklené skříňky. Nebo připevněte stojany na CD a DVD
a ozdobte své stěny jimi. Kabely
visící a ležící po celé místnosti vytvářejí nedokončený dojem. Uchyťte
je v rovných liniích a budou působit
uspořádaně. Potřebujete více nápadů? Navštivte naše webové stránky
www.rapid.com.

Naše kabelové pistole usnadňují
uspořádání všech vašich kabelů
A dokonce to i vypadá hezky!

Nejrychlejší obraz na světě, č. 1!
Nejprve si kupte silnější dřevo na
výrobu rámu, potom jej nařežte
na správné rozměry a smontujte
rám pomocí silné nastřelovací
pistole.
Do skříněk můžete umístit suvenýry z dovolené, knihy, sbírky
CD a ozdoby – vlastně cokoli. Ke
smontování skříňky použijte jednu
z našich sponkovacích pistolí.

Nejrychlejší
Potom přes
nasponkujte
kompozici a
vy.

obraz na světě, č. 2!
rám natáhněte a
kus látky. Barevnou
velikost si vybíráte
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INSPIRACE

S výrobky Rapid se
stanete dekoratérem
interiérů

Skoro každý, kdo má svůj vlastní
domov, dříve nebo později renovuje. A pokud je taková výzva
před vámi, zajistěte si pro svou
práci ty správné nástroje! Při provádění náročnějších úkolů, jako je
uchycování lišt pro zajištění stěn
nebo podlahy, nebo pro položení
podlahových prken nebo rámů,
si zajistěte pneumatickou nebo
elektrickou sponkovací pistoli a
práce vám půjde rychle od ruky.
U snadnějších úkolů, jako je
uchycení ozdobných lišt, kabelů
nebo izolace můžete v sortimentu
ﬁrmy Rapid najít také tu správnou
ruční sponkovací pistoli vyhovující vašim potřebám.

Chcete renovovat svůj dům
novými parketami? Pro uchycení podlahových prken použijte
pneumatickou sponkovací pistoli
a získáte stabilní podlahu.

Snadným způsobem pro vytvoření
nového vzhledu vašeho domova je
nalepení nové tapety a jako malou
drobnost navíc vyměňte i dveřní
a okenní rámy!

Připravujete venkovní místnost
na zimní používání? Při uchycení izolace použijte sponkovací
kladivo, přičemž druhou ruku
budete mít volnou pro přidržování
izolace.
INSPIRACE | 17
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INSPIRACE

Renovace
vašeho domova
s použitím těch
správných nástrojů

2. Nastavitelná síla nárazu

Ruční sponkovací pistole
Ruční sponkovací pistole jsou ideální pro rychlé, krátkodobé
práce. Máme několik modelů, které se dobře hodí pro uchycení
střešních tašek, plastové folie, jednodušší dekorativní a hobby
práce, nízkonapěťové kabely, lišty a mnoho dalšího. Snadno se
používají a jsou extrémně spolehlivé. Některé váží méně než jiné,
některé jsou menší a lépe tak
padnou do ženské ruky a některé jsou bezzákluzné s extrémně
odolným ocelovým designem.
Jsme si jisti, že naleznete sponkovací pistoli, která bude pro
vás dokonalá.

Obrazy, nástěnné dekorace nebo
čela postelí? Je snadné sestavit
rám pouhým sbitím nebo sesponkováním jednotlivých dílů.

W

X
min

max

1. Tlumič
Snižuje hlučnost.

3. Pojistka rukojeti
Bezpečnostní pojistka pro
uskladnění.

Můžete snadno změnit vzhled
místnosti výměnou látky na pověšených rámech či na čele postele.
Jednoduše nashonkujte novou
látku na rám a máte hotovo!

ale přesto velkou odolnost. Je
vybavena spínačem, takže si
můžete nastavit sílu nárazu v
závislosti na materiálu a délce
používané sponky.
Používá sponky z plochého
drátu, které se dokonale hodí
pro izolační práce
a uchycení slabých tkanin.

RUČNÍ

Naším nejnovějším přírůstkem
do řady ručních sponkovaček
je ALU740. Stejně jako ostatní
hliníkové sponkovačky v sortimentu je z litého hliníku, což
zajišťuje její nízkou hmotnost

Nastavení spínačem v závislosti na
délce sponky a materiálu.

4. Celokovová
Dlouhá životnost.

5. Bezzákluzová
Použití je pohodlnější.

Více použití či inspirace získáte na naší
webové stránce: www.rapid.com.
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RUČNÍ

TYP SPONKY

Jemný
drát

FUNKCE

Plochý
drát

Kabelová

Úzká

Nastřelovací
hřebíky a
hřebíky bez
hlavičky

W

X
min

Tlumič hluku

Ocel

max

Nastavitelná síla

Bezzákluzová

Funkce pojistky

IDEÁLNÍ
POUŽITÍ:

• Izolace

6–14 mm

3 3 3 3 3

• Izolace

6–8 mm

3 3

R34

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)

R14

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)

Kategorie PRO splňuje každodenní požadavky profesionálních uživatelů
a poradí si s širokou škálou úkolů. Sponkovačky na sponky z plochého drátu (R34,

3 3

R14) jsou vhodnější pro zajištění stropních obkladů, izolačních materiálů, plastového
obložení a celopodlahových koberců.

R33

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)

6–14 mm

3 3 3 3 3

• Silné látky
• Papír

6–8 mm

3 3 3 3 3

• Silné látky
• Papír
RUČNÍ

R30

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)

R23

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)

4–8 mm

3 3

3 3

• Lehké látky
• Papír

R353

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)

6–14 mm

3 3 3 3 3

• Silné látky
• Papír

R153

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)

4–8 mm

Sponkovačky na sponky z plochého drátu s kratší délkou nastřelovací nožky (R23,
R153) jsou nejvhodnější pro zajištění tenkých materiálů, jako jsou látky, papír a etikety. Sponkovačky s dlouhými nastřelovacími nožkami (R33, R30, R353) se doporučují pro zajištění silnějších textilií, jako jsou plachty nebo kůže. Lze je také použít na

www.isaberg-rapid.cz

3 3

3 3

• Lehké látky
• Papír

plakáty, síťovinu a štítky. Sponkovačka R30 je také vybavena vyčnívajícím hrotem.
Profesionální nástroj pro přesnou práci. Zvláště užitečný při práci ve stísněných
prostorech.
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RUČNÍ

TYP SPONKY

Jemný
drát

FUNKCE

Kabelová

Plochý
drát

Úzká

Nastřelovací
hřebíky a
hřebíky bez
hlavičky

W

X
min

Tlumič hluku

Ocel

max

Nastavitelná síla

Bezzákluzová

Funkce pojistky

IDEÁLNÍ
POUŽITÍ:

R36

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)

10 –14 mm 10 –14 mm

3 3 3 3 3

• Použití pro
kabely

3 3 3 3 3

• Použití pro
kabely

R28

9–11 mm

PRO
MS840

TYP/DÉLKA (v mm)

PRO
MS853

Kabelové sponkovačky (R28, R36) jsou pro nízkonapěťové kabely do max.
50 V, R28 pro kabely do max. 4,5 mm a R36 pro kabely do max. 6 mm.

TYP/DÉLKA (v mm)

Ideální pro telefonní, televizní kabely, kabely poplašného systému, reproduktorů a
síťové kabely.

No 8

6–14 mm

15 mm

No 8

6–14 mm

15 mm

ALU753 ALU740

TYP/DÉLKA (v mm)

MS610

HANDY HANDY HANDY

Nová generace profesionálních sponkovaček. Spojením hliníkového pouzdra
a celoocelových vnitřních částí jsou tyto sponkovačky lehké, výkonné a odolné.
Pro použití se sponkami z plochého nebo jemného drátu a nastřelovací hřebíky.

TYP/DÉLKA (v mm)

No 8

6–14 mm

15 mm

3 3 3 3 3

• Izolace
• Lišty

3 3 3 3 3

• Izolace
• Lišty

Tyto sponkovačky jsou doporučovány pro náročnější úkoly, které vyžadují
sponkovačku, jež je všestranná a nabízí jak nastřelování sponek, tak hřebíků.

3 3 3 3 3

• Izolace
• Jemné látky

TYP/DÉLKA (v mm)

No 8

6–14 mm

4–10 mm

15 mm

4–10 mm

Nová generace také pro zručné uživatele. Kombinací hliníkového pouzdra a celoocelových vnitřních částí jsou tyto sponkovačky lehké, výkonné a odolné. Jsou ideální
pro náročné koncové uživatele kategorie Handy. Sponkovačka MS610 je jedinečná

www.isaberg-rapid.cz

3 3 3 3 3
3 3
3 3

• Izolace
• Jemné látky

• Izolace
• Jemné látky

svou technologií zpětného nástřelu, která je velmi užitečná, když sponkovací pistole
nespočívá zcela na povrchu nebo když sponkujete směrem vzhůru.
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RUČNÍ

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)

RUČNÍ

TYP SPONKY

Jemný
drát

FUNKCE

Plochý
drát

Kabelová

Úzká

W

Nastřelovací
hřebíky a
hřebíky bez
hlavičky

min

Ocel

Nastavitelná síla

Bezzákluzová

Funkce pojistky

IDEÁLNÍ
POUŽITÍ:

R64

TYP/DÉLKA (v mm)

No 8

6–14 mm

15 mm

3

3 3 3

3

3 3 3

• Izolace
• Lišty

TYP/DÉLKA (v mm)

6–14 mm

HANDY
R83

TYP/DÉLKA (v mm)

HANDY
R453

TYP/DÉLKA (v mm)

HANDY
R253

Vysoce kapacitní ergonomické sponkovačky pro sponky z plochého drátu. Pokud
potřebujete sponkovačku, která si poradí jak se sponkami, tak s hřebíky, použijte
R64. Je ideální pro náročné úkoly vyžadující sponky z plochého drátu a nastřelovací

TYP/DÉLKA (v mm)

No 8

15 mm

6–14 mm

No 8

15 mm

6–14 mm

6–14 mm

HANDY
MS4.1

Sponkovačka R253 je ergonomická, všestranná, na sponky z jemného drátu. Vysokokapacitní sponkovačky R83 a R453 jsou na sponky z jemného drátu a nastřelovací
hřebíky. Všechny mají celoocelové vnitřní části. Jsou ideální pro náročné úkoly a při

• Izolace
• Lišty

hřebíky. Doporučují se pro stropní obklady, izolační materiály, plastové obklady,
celopodlahové koberce, papírovou lepenku, lišty, lemování, atd. Tyto sponkovačky
mají celoocelové vnitřní části.

3

3 3 3

3

3 3 3

3

3 3 3

• Securing textiles
• Lemování

• Securing textiles
• Lemování
RUČNÍ

R44

HANDY

HANDY

Tlumič hluku

X
max

• Securing textiles
• Lemování

zajišťování textilií, plachet, kůže, plakátů, síťoviny, etiket, pro lemování a montování
rámů využívají sponky nebo nastřelovací hřebíky.

TYP/DÉLKA (v mm)

No 8

6–14 mm

12–14 mm

15 mm 15 mm

Základní výrobek pro kutily – tato sponkovačka má univerzální zásobník, který pojme sponky, kabelové sponky, nastřelovací hřebíky a hřebíky bez hlavičky. Je silná,
pohodlná a snadno se používá. Je skvělá na provádění polstrování nebo dekoračních prací, zajišťování rámů, lišt a lemování nebo montování téměř jakéhokoli druhu

www.isaberg-rapid.cz

3

3 3 3

• Izolace
• Kabelová
• Dekorace

projektu. Pomocí oblých sponek můžete dokonce přichytit nízkonapěťové kabely
(max. 50 V), jako jsou počítačové, telefonní, televizní kabely nebo kabely poplašných systémů. Vyčnívající hrot je navržen k proniknutí do rohů a stísněných prostor.
Vnitřní části jsou vyrobeny z oceli.
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TYP SPONKY

RUČNÍ

Jemný
drát

FUNKCE

Plochý
drát

Kabelová

Úzká

W

Nastřelovací
hřebíky a
hřebíky bez
hlavičky
Ocel

max

Nastavitelná síla

Bezzákluzová

Funkce pojistky

IDEÁLNÍ
POUŽITÍ:

R13

TYP/DÉLKA (v mm)

HOBBY

R53

HOBBY

HOBBYTACKER
DUAL

TYP/DÉLKA (v mm)

HOBBY

HOBBYTACKER

TYP/DÉLKA (v mm)

COMPACTA

4–10 mm

HOBBY

TYP/DÉLKA (v mm)

3

3 3

• Securing textiles
• Dekorace

3

3 3

• Securing textiles
• Dekorace

TYP/DÉLKA (v mm)

4–10 mm

No 8

6–12 mm

15 mm

3
3

6–8 mm

6–14 mm

Naše řada Hobby je řadou nástrojů pro nenáročné použití, ale přesto splňuje vysoký
standard a ergonomický design značky Rapid a nabízí optimální poměr mezi cenou a
výkonem. Většina z nich používá sponky z jemného drátu

ECO
Tacker

• Dekorace

3 3

• Dekorace

3

• Dekorace

s kratšími nožičkami, ale sponkovačka HobbyTacker Dual si poradí se sponkami
i nastřelovacími hřebíky.

TYP/DÉLKA (v mm)

4–8 mm

4–8 mm

Tato sponkovačka pro nenáročné použití má všechny dobré vlastnosti naší
řady Hobby a navíc má pouzdro vyrobené z 80% zpracovaného recyklovaného plastu. Tím tvoří součást nové ECO řady značky Rapid. Obal je vyroben

www.isaberg-rapid.cz

3

• Securing textiles
• Dekorace

z recyklované papírové lepenky, potištěné barvami na sojové bázi neobsahujícími
petroleje a lepené pouze lepidly na vodní bázi. Je ideální pro základní práce kutilů
kolem domu.

+420 607 237 237

RUČNÍ

HOBBY

Tlumič hluku

HOBBY

X

min

3. Dvojité odolné
zatloukadlo

Sponkovací Kladiva

Otočte jej a vydrží dvakrát
tak dlouho.

Sponkovací kladivo R311 je pevné a odolné a dokonale
se hodí pro náročné profesionály, kteří potřebují spolehlivé
nástroje pro použití uvnitř i venku po celý rok. Speciální spodní
plnění neobsahuje žádné volné části, takže zde není nebezpečí, že by vám něco vypadlo – hodí se zejména pro práci na
střeše. Pomocí pevné konstrukce je životnost sponkovačky
R311 výjimečná.
Například; když se zatloukadlo sponky opotřebuje, můžete
jej jednoduše otočit a pokračovat v práci s druhou stranou
zatloukadla. Tím se zdvojuje životnost! Dále je R311 vybaveno
speciální tlumicí deskou, která zabraňuje poškození pracovního
materiálu. Sponkovací kladivo R311 je skutečně profesionálním nástrojem; navržené pro profesionály a odborníky
na sponkování.
TYP SPONKY

Jemný
drát

2. Snadné spodní plnění sponek
Jednoduše stiskněte spodní zelenou část
a sponkovačka je připravena k naplnění.

1. Žádné volné části
Určené pro snadné použití
kdekoli.

4. Tlumicí deska
Bezpečnostní deska, která
zabrání poškození pracovního
materiálu.

FUNKCE

Plochý
drát

Kabelová

Úzká

Nastřelovací
hřebíky a
hřebíky bez
hlavičky

Žádné volné
součásti

Snadné spodní plnění

Ocel

Dvojitý odolný tlouk

Tlumicí deska

IDEÁLNÍ
POUŽITÍ:

6–12 mm

R54

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)

3

3

• Stavebnictví
• Střešní krytiny
• Stěny

TYP/DÉLKA (v mm)

3 3 3

R19

HANDY

10 –14 mm

3 3 3 3 3

• Stavebnictví
• Střešní krytiny
• Stěny

4–6 mm

• Střešní krytiny
• Stěny

R11

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)

6–10 mm

3

• Střešní krytiny
• Stěny
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SPONKOVACÍ
KLADIVO

R311

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)

1. Optimální vyvážení

Elektrické sponkovací pistole

Dokonale vyvážená, umožňuje
obsluhu jednou rukou.

Naše elektrické sponkovačky se snadno používají a umožňují
vám pracovat ve stísněných rozích a nepřístupných místech.
Jejich ergonomický design a výkonná síla nárazu zajišťují, že je
potřeba vyvinout minimální úsilí. Dokonale se hodí, když provádíte časově náročnou práci kolem domu. Díky jednoduchosti
jejich designu a konstrukce
se snadno používají – ať jste
nadšeným kutilem, nebo profesionálem, který je používá
každý den. Naše široká řada
elektrických sponkovaček má
nástroj pro všechny potřeby –
od praktické E-tac po extrémně výkonnou R606 s Focused
Power™.

Zabraňuje náhodnému
vystřelení.

Provádíte únavnou práci, která
vyžaduje dlouhé stání a držení?
Nechejte za sebe práci udělat
elektrickou sponkovačku.
Je přesná, rychlá a snadno se
používá – Bum, a je hotovo!

Poskytuje vynikající výkon
sponkování pro tvrdé i
měkké dřevo a je navržena
s dokonalým vyvážením,
které umožňuje obsluhování jednou rukou.

3. Rychlost nastřelování
Doporučený maximální počet
nástřelů za minutu.

4. Soustředěný výkon
Nastavitelný ráz – čím pevnější je ráz, tím
pevnější je sponkování.

Ať stavíte ploty k ochraně
květin či ptáků – zajistěte si
použití elektrické sponkovačky,
čímž si s náročnými úkoly
jednoduše poradíte.

5. Bezzákluzová
Více použití či inspirace získáte na naší
webové stránce: www.rapid.com.

Použití je pohodlnější.
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ELEKTRICKÉ

R606 je naše nejvýkonnější
elektrická sponkovací pistole pro profesionální použití.

2. Bezpečnostní
pojistka

ELEKTRICKÉ

TYP SPONKY

Jemný
drát

FUNKCE

Plochý
drát

Kabelová

Úzká

Nastřelovací
hřebíky a
hřebíky bez
hlavičky
Tlumič hluku

Soustředěný
výkon

Vyvážená

Bezzákluzová

Bezpečnostní
pojistka

R606

PRO

N8

12–25 mm

15–25 mm

IDEÁLNÍ
POUŽITÍ:

3 333 3

• Uchycení v náročných aplikacích
• Podlahové krytiny
20
• Dřevěné obklady
nástřelů • Nástěnné panely
• Rámy
• Dělicí příčky

3 333 3

• Polstrování
20
nástřelů • Truhlařina

3 333 3

• Obrubování lištami
20
nástřelů • PVC

TYP/DÉLKA (v mm)
o

Max. počet
nástřelů za min.

R553

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)

No 8

8–20 mm

15–20 mm

• Výroba skříněk

• Koberce

8–16 mm

Kategorie PRO, naše nejvýkonnější elektrické sponkovačky pro profesionální použití. Bezzákluzová činnost a ergonomický design. Vynikající chování sponky u tvrdého
i měkkého dřeva. Oblasti použití: Sponkování desek, asfaltové lepenky, lemování a
různé truhlářské a nábytkářské práce. Jsou vybaveny nastavitelným rázem prostřed-

PRO

EN50

15–50 mm

Elektrická nastřelovačka hřebíků EN50 má patentovanou funkci Electric Tank™ pro
zdokonalenou sílu nástřelu a zarazí hřebíky až do 50 mm. Je vybavena rychlouvolňovacím krytem trysky, čímž se snáze a rychleji vyndají zaseknuté hřebíky. Přední

www.isaberg-rapid.cz

• Papírové lepenky

nictvím funkce Focused Power™ – čím vyšší výkon, tím pevnější sponkování.
Jsou také vyrobeny s dokonalým vyvážením, které umožňuje obsluhování jednou
rukou. Ponechá vám druhou ruku volnou pro nerušenou práci s jinými materiály.

TYP/DÉLKA (v mm)

No 8

• Izolace

3 333 3
Electric Tank™

• Obkládání
• Okenní a dveřní rámy
30
• Obrubování lištami
nástřelů • Podlahové krytiny s
pero-drážkou

hliníkové pouzdro pro vysokou odolnost a protiskluzová měkká rukojeť poskytující
pohodlí při práci. Regulátor příkonu pro nejlepší výkon
u různých materiálů a 5metrový elektrický kabel pro zvýšenou mobilitu.

+420 607 237 237

ELEKTRICKÉ

R214

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)

ELEKTRICKÉ

TYP SPONKY

Plochý
drát

Kabelová

Úzká

Nastřelovací
hřebíky a
hřebíky bez
hlavičky

ESN530

No 8

6–14 mm

15mm

ESN114

o

N8

6–14 mm

15mm

Bezzákluzová

Bezpečnostní
pojistka

Max. počet
nástřelů za min.

IDEÁLNÍ
POUŽITÍ:

3 3 3

20
• Nábytek
nástřelů • Polstrování

3
3

3 3 3

• Izolace
• Obrubování
20
lištami
nástřelů • Sponkování
koberců

3

3 3 3

20
• Nábytek
nástřelů • Polstrování

• Výroba skříněk

6–14 mm

15mm

E-TAC

TYP/DÉLKA (v mm)

No 8

6–14 mm

15mm

TYP/DÉLKA (v mm)

No 8

6–14 mm

15mm

• Výroba skříněk

také patentovaný systém vedení nastřelovacího hřebíku pro dokonalý výsledek
nastřelování. Plochá přední část usnadňuje sponkování poblíž stěny.

3

3 3 3

20
• Uchycení plastů
nástřelů • Papírové lepenky

3

3 3 3

• Uchycení textilií
20
• Kůže
nástřelů
• Dekorace

nemáte dostatek síly v rukou. Díky jejich malé velikosti se dobře hodí i pro ženy.
Velmi dobře se používají při různých činnostech kolem domu.

TYP/DÉLKA (v mm)

No 8

15–30 mm

Elektrická nastřelovací pistole pro nenáročné použití. Snadno se ovládá.
S extra dlouhou tryskou je vhodná pro použití u desek s pero-drážkou.

www.isaberg-rapid.cz

3

3 3 3

• Okenní

20
a dveřní rámy
nástřelů • Obkládání

Vybavena regulátorem výkonu pro dokonalý výsledek nástřelu do různých
materiálů.

+420 607 237 237

ELEKTRICKÉ

No 8

Elektrické sponkovačky kategorie Hobby jsou skvělými nástroji, které je dobré mít
doma v krabici s nářadím. Lehké, ﬂexibilní a laciné. Pohodlné pro práci, i když

EN330

Vyvážená

TYP/DÉLKA (v mm)

HOBBY
ELECRIC

HOBBY HOBBY

Soustředěný
výkon

TYP/DÉLKA (v mm)

Vysoká kapacita, elektrická sponkovací pistole s bezzákluzovou činností ideální
pro kutily. Celoocelový zásobník pojme sponky i nastřelovací hřebíky. ESN114 má

HOBBY

Tlumič hluku

TYP/DÉLKA (v mm)

ESN113

HANDY

HANDY

HANDY

Jemný
drát

FUNKCE

1. 360° vypouštění vzduchu
Pro nejlepší pohodní při sponkování.

Pneumatické sponkovací pistole
2. Menší spotřeba vzduchu

Naše pneumatické sponkovací pistole lze používat jak
se sponkami, tak s nastřelovacími hřebíky. Používejte
je pro vytváření dekorací, polstrování, jemnou truhlařinu
a lišty. To, čím je naše pneumatická řada jedinečná, je
to, že naše modely jsou pohodlné pro práci, jsou dobře
vyvážené, ergonomické a mají vysokou odolnost. Naše
pneumatické modely vyhovují nejvyšším požadavkům na
přesnost. Jsme zapálení do vytváření nástrojů, které mají
nízkou míru hlučnosti, mají pohodlnou rukojeť a hrot,
který se dostane i do těch nejtěsnějších, nejnepřístupnějších míst a rohů.

Pro vyšší spolehlivost vzduchového
kompresoru.

Nová pistole Airtac, sestrojená pro překonání ověřených
standardů kvality značky Rapid, je na úrovni výzvy.
Lehká, dobře vyvážená a navíc s p
ohodlnou rukojetí, která pomáhá omezit únavu
a zvýšit produktivitu práce. Pistole Airtac je tím
pravým nástrojem pro všechny uživatele pracující se
skříňkami, ozdobným lemováním nebo na jiné
profesionální truhlářské dokončovací práci.

pro dosažení nízké hmotnosti,
snižuje únavu při intenzivní práci.

4. Před rychlouvolňovací systém
Pro snadné vyjmutí zaseknutých
nastřelovacích hřebíků.

5. Dlouhý hrot
Pro nastřelování hřebíků
v blízkosti stěny.
PNEUMATICKÁ

Hodláte se pustit do
namáhavého úkolu?
Hledáte způsob, jak si
práci zjednodušit? Dále
nehledejte, použijte
pneumatický nástroj
značky Rapid a práce
bude hotová rychle,
snadno a bez problémů.

3. Hořčíkové tělo

6. Bezpečnostní hrot
Více použití či inspirace získáte na naší webové stránce: www.rapid.com.

Zabraňuje náhodnému
nastřelování.
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PNEUMATICKÁ

TYP SPONKY

Jemný
drát

FUNKCE
Nastřelovací
hřebíky a
hřebíky bez
hlavičky

Úzká

O 30 % lehčí

Menší spotřeba
vzduchu

360° vypouštění
vzduchu

Přední rychlouvolňovací systém

Dlouhý hrot pro
nastřelování v rohu

Bezpečnostní hrot

IDEÁLNÍ
POUŽITÍ:

Airtac
PB161
Airtac
PBS151

PRO

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)

No 32

32–64 mm

3 3 3 3 3 3

• Nábytek

TYP/DÉLKA (v mm)

90

20–40 mm

No 8

15–50 mm

3 3 3

3

3 3 3

3 3

3 3 3

3

• Lehký nábytek

3

• Tenké lištování

• Povrchová
úprava
a lemování

PS141

Airtac

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)

No 12

6–16 mm

• Polstrování

Airtac
PB131

No 8

PN21-40
Airtac
PBS121

15–50 mm
TYP/DÉLKA (v mm)

TYP/DÉLKA (v mm)

No 21B

No 21P

20–40 mm 15–30 mm

No 8

12–30 mm

15–30 mm

3

3

3 3 3

3

3 3 3

3 3

• Izolace
a tesařské
práce

3 3 3

3 3

• Tapisérie
a dekorace

• Obkládání
deskami

6–16 mm

PNEUMATICKÁ

Airtac
PS111

TYP/DÉLKA (v mm)

TYP/DÉLKA (v mm)

Airtac
PS101

HANDY

HANDY

HANDY

PRO

PRO

TYP/DÉLKA (v mm)
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6–16 mm
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