
Gwoździarki i zszywacze  
dla budownictwa



Budownictwo płytowo-szkieletowe   Więźby 

dachowe   Ślepe podłogi   Ścianki działowe   

 Okładziny i oblicówki  Belki nośne   Listwy 

cokołowe   Wykładziny podłogowe  ...i wiele innych

Od budownictwa płytowo-szkieletowego i konstrukcji ścianek 

działowych aż po obróbkę powierzchniową i mocowanie listew 

ozdobnych - niezależnie od rodzaju wykonywanych prac: paleta 

produktów obejmująca narzędzia i elementy mocujące firmy 

BOSTITCH zawsze oferuje odpowiednie rozwiązanie na każdą 

sytuację.

Nasze przyszłościowe narzędzia, należące do najlepiej 

sprzedawanych produktów w swoim rodzaju, stanowią wynik 

ambitnych badań połączonych z doświadczeniem tych, którzy 

je stosują w praktyce. Innowacyjne właściwości, takie jak 

bezpieczniki kontaktowe lub regulowany spust umożliwiające 

szybkie przejście z trybu strzelania sekwencyjnego na 

kontaktowe, gwarantują uniwersalność, zwiększoną 

produktywność i profesjonalną obróbkę powierzchni - w każdej 

chwili.

Nasz asortyment to zarówno pneumatyczne, jak bezprzewodowe 

narzędzia gazowe, co umożliwia użytkownikowi optymalny 

wybór oraz dużą elastyczność. Paleta produktów obejmuje też 

narzędzia specjalistyczne do obróbki podłóg, precyzyjnej obróbki 

drewna oraz montażu wsporników belek w dużych ilościach.

Pod adresem www.bostitch.pl można uzyskać pomoc przy 

wyborze odpowiedniego narzędzia do danego zastosowania.

Narzędzia 
i elementy 
mocujące do 
każdej pracy
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ASORTYMENT ELEMENTÓW
MOCUJĄCYCH

SZTYFCIARKA

ZASTOSOWANIE
Sufity akustyczne

Boazeria

Okładziny

Przegrody piwniczne

Gonty

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

1,8 mm

32-64mm

Gwoździe sztyftowe:

Sztyfciarka kątowa N62FNB-E

FUNKCJE
  Narzędzie bezolejowe, nie wymaga 

szczególnej konserwacji, nie pozostawia 
plam z oleju

  Dioda świetlna umożliwia dokładne 
pozycjonowanie, także podczas pracy 
w miejscach zamkniętych lub słabo 
oświetlonych

  Wbudowany wentylator umożliwia łatwe i 
szybkie usuwanie zabrudzeń 

  Regulowany spust pozwala na szybkie 
przechodzenie ze strzelania pojedyńczego 
na kontaktowe i na odwrót

  Tylna dysza wylotowa odprowadza 
powietrze z miejsca pracy

Model N62FNB-E

Ciężar 1.8kg

Rodzaj spustu Sek / Kon

Poziom hałasu LPA 1S, d 72.0

Poziom hałasu LWA 1S, d 80.7

Poziom hałasu LPA 1S, 1m 67.7

Wibracje m/s2 3.27
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ASORTYMENT ELEMENTÓW
MOCUJĄCYCH

SZTYFCIARKA

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

1,6 mm

25-64mm

Gwoździe sztyftowe:

Sztyfciarka z poziomym magazynkiem FN1664-E

FUNKCJE
  Regulowany spust pozwala na szybkie 

przechodzenie ze strzelania pojedyńczego na 
kontaktowe i na odwrót

  Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie 
przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, 
dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i 
ryzyka uszkodzenia narzędzia

  Narzędzie bezolejowe, nie wymaga 
szczególnej konserwacji, nie pozostawia 
plam z oleju

  Funkcja „Dial-A-Depth“ do ustawiania 
ogranicznika głębokości pozwala na równe z 
powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów

 Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ZASTOSOWANIE
Pióro i wpust / Boazeria

Prace stolarskie

Odrzwia i ramy okienne

 Listwy przypodłogowe i brzegowe

Model FN1664-E

Ciężar 1.7kg

Rodzaj spustu Sek / Kon

Poziom hałasu LPA 1S, d 85.1

Poziom hałasu LWA 1S, d 89.2

Poziom hałasu LPA 1S, 1m 76.2

Wibracje m/s2 3.1
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ASORTYMENT ELEMENTÓW
MOCUJĄCYCH

SZTYFCIARKA

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

1,2 mm

15-50mm

Sztyfty

Sztyfciarka BT1855-E

FUNKCJE
  Regulowany spust pozwala na 

szybkie przechodzenie ze strzelania 
pojedyńczego na kontaktowe i na odwrót

  Zabezpieczenie kontaktowe blokuje 
działanie przy 5 i mniej gwoździach w 
magazynku, dzięki czemu unika się tzw. 
pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia 
narzędzia.

  Narzędzie bezolejowe, nie wymaga 
szczególnej konserwacji, nie pozostawia 
plam z oleju

  Funkcja „Dial-A-Depth“ do ustawiania 
ogranicznika głębokości pozwala na 
równe z powierzchnią lub głębokie 
wbijanie sztyftów

Model BT1855-E

Ciężar 1.23kg

Rodzaj spustu Sek / Kon

Poziom hałasu LPA 1S, d 83.2

Poziom hałasu LWA 1S, d 88.5

Poziom hałasu LPA 1S, 1m 75.5

Wibracje m/s2 2.8

ZASTOSOWANIE
Zdobienie okrągłych słupów i mocowanie 
okładziny

 Pióro i wpust / Boazeria

 Prace stolarskie
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ASORTYMENT ELEMENTÓW
MOCUJĄCYCH

ZSZYWACZ I SZTYFCIARKA W JEDNYM

ZASTOSOWANIE
Panele drewniane

Budowa szaf

 Zakładanie siatki ogrodzeniowej i 
szpalerów ogrodowych

Meble i listwy ozdobne

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

5.6mm

15-35mm

Sztyfty:

15-40mm

Zszywki:

Sztyfciarko-zszywacz SB-2IN1

FUNKCJE
  Funkcja „Dial-A-Depth“ do 

ustawiania ogranicznika głębokości 
pozwala na równe z powierzchnią 
lub głębokie wbijanie sztyftów

  Zgodnie z wymaganiami CE dot. 
bezpiecznej pracy wyposażona w 
wyzwalacz pojedynczy

  Regulowana dysza wylotowa 
pozwala na wygodną i czystą pracę

  Urządzenie dostarczane z mocną 
walizką

 Łatwo dostępny magazynek

Model SB-2IN1

Ciężar 1.1kg

Rodzaj spustu Sekwencyjny

Poziom hałasu LPA 1S, d 86.6

Poziom hałasu LWA 1S, d 93.3

Poziom hałasu LPA 1S, 1m 80.3

Wibracje m/s2 <2.5
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www.bostitch.pl

Lokalny dystrybutor

Wszystkie wydrukowane w dokumentacji dane narzędzi są 

przeznaczone tylko do celów porównawczych. Pełne dane 

techniczne dot. zdrowia i bezpieczeństwa są dostępne na 

zamówienie.
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Pływające pole tekstowe
JAG-MARul. Złota 36, 62-800 Kalisztel. 62 766 31 01biuro@jag-mar.plwww.jag-mar.pl




