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BUDOWNICTWO
PALETY         
ZBROJARSTWO
TAPICERSTWO

PROFESJONALNE
NARZĘDZIA



Sztyfciarka stolarska
Dane techniczne

 

Waga: 1,0 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4 - 7 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 147 х 45 х 215mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 0,11 l/strzał
Pojemność: 140 szt.

Dane techniczne

 

Waga: 0,95 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4,8 - 8,3 bar
Wymiary (dł x szer x wys):  220 x 45 x 190mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 0,235 l/strzał
Pojemność: 120 szt.

Zastosowanie
Obramowania okien i drzwi, kładzenie paneli, boazerii,
wykończenia dekoracyjne, 
Prace meblarskie

Zastosowanie
Obramowania okien i drzwi, kładzenie paneli, boazerii,
wykończenia dekoracyjne, 
Prace meblarskie

4PRO0625

Sztyfciarka stolarska4PRO0635

4PRO1250 Sztyfciarka stolarska
Dane techniczne

Zastosowanie

Obramowania okien i drzwi, kładzenie paneli, boazerii,
wykończenia dekoracyjne, 
Prace meblarskie

Waga: 1 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4,8 - 6,5 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 272 х 60 х 256mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 0,76 l/strzał
Pojemność: 140 szt.

SZTYFCIARKI 

4PRO2w1 Sztyfciarko-zszywacz Dane techniczne
Waga: 1,5 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5,4 - 8 bar
Zużycie powietrza: 0,365 l/strzał
Pojemność: 100 szt.
Smarowanie olejowe

Zalety
2-w-1 obsługuje zarówno sztyfty jak i zszywki 
pokrętło regulacji głębokości wbijania
regulowana dysza wylotowa powietrza 
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4PRO8016 Zszywacz tapicerski

4PRO2w1 Sztyfciarko-zszywacz

Dane techniczne
Waga: 1,3 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 7 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 240 х 55 х 248mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 0,11 l/strzał
Pojemność: 100 szt

Dane techniczne
Waga: 1,5 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5,4 - 8 bar
Zużycie powietrza: 0,365 l/strzał
Pojemność: 100 szt.
Smarowanie olejowe

   

Zastosowanie
Meble tapicerowane, ściany tylne, listwy pro�lowane, 
prace wykończeniowe

Zalety
2-w-1 obsługuje zarówno sztyfty jak i zszywki 
pokrętło regulacji głębokości wbijania
regulowana dysza wylotowa powietrza 

Zastosowanie

Poszycia ścian, podłogi, ramy mebli, 
skrzynie i opakowania drewniane

4PRO1450  
Waga: 2,35 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 7 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 350 х 10 х 320mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 0,30 l/strzał
Pojemność: 160 szt.

Dane techniczneZszywacz stolarski

Zastosowanie
Program ogrodowy, stel.aże meblowe, ściany tylne
meble skrzyniowe, elementy wykończeniowe

Waga: 1,35 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4,13 - 6,89 bar 
Wymiary (dł x szer x wys):  250 x 55x 245mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 0,76 l/strzał
Pojemność: 110 szt.

Dane techniczne
4PRO9040   Zszywacz stolarski

ZSZYWACZE               
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Zastosowanie
Program ogrodowy, stel.aże meblowe
ściany tylne, meble skrzyniowe

Waga: 1,2kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4,8 - 8,3 bar 
Wymiary (dł x szer x wys):  245 × 55 × 194mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 0,8 l/strzał
Pojemność: 110 szt.

Dane techniczne4PRO9225   Zszywacz stolarski
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Zastosowanie

4PROSP130 

Waga: 5,8 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 553 х 144 х 478mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 2,93 l/strzał
Pojemność: 120 szt.

Dane techniczne

Zszywacz budowlany

   

Zastosowanie
produkcja palet i skrzyń

4PRO14038   

Waga: 3,0 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 360 х 78 х 236mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 1,4 l/strzał
Pojemność: 140 szt.

Dane techniczne

Zszywacz stolarski

ZSZYWACZE               

Zastosowanie
Montaż płyt osb, montaż płyty paździeżowej
konstrukcje drewniane w budownictwie 
szkieletowym, montaż niepalnej płyty gipsowej,
osłony konstrukcji stalowych, osłony szybów 
instalacyjnych, kanały kablowe

Konstrukcje drewniane w budownictwie szkieletowym,
montaż płyt osb, montaż płyty paździeżowej,
montaż niepalnej płyty gipsowej przy zabezpieczeniach, 
ognioochronych, osłony konstrukcji stalowych,
osłony szybów instalacyjnych, kanały kablowe

4PRO10T65  

Waga: 3,00 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 375 х 100 х 330mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 1,6 l/strzał
Pojemność: 150 zszywek lub 100 gwoździ

Dane techniczne

Zszywacz stolarsko-budowlany 

Zastosowanie

4PROSP160 

Waga: 6,2 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 553 х 144 х 478mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 2,93 l/strzał
Pojemność: 120 szt.

Dane techniczne

Zszywacz budowlany

Konstrukcje drewniane w budownictwie szkieletowym,
montaż płyt osb, montaż płyty paździeżowej,
montaż niepalnej płyty gipsowej przy zabezpieczeniach 
ognioochronych, osłony konstrukcji stalowych,
osłony szybów instalacyjnych, kanały kablowe
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GWOŹDZIARKI BĘBNOWE - PALETY

GWOŹDZIARKA ANCHOR - ZŁĄCZA CIESIELSKIE

4PROCN55 Gwoździarka bębnowa

4PROCN70 Gwoździarka bębnowa

 

4PROCN80 Gwoździarka bębnowa

4PROCN90 Gwoździarka bębnowa

Gwoździarka wibracyjna KA2 

Zastosowanie
Deskowanie ścian zewnętrznych,
produkcja palet i skrzyń, program
ogrodowy, ogrodzenia, podkłady pod
podłogi, szkielety konstrukcji

Zastosowanie
Deskowanie ścian zewnętrznych,
produkcja palet i skrzyń, program
ogrodowy, ogrodzenia, podkłady pod
podłogi, szkielety konstrukcji

 

  

Zastosowanie
Deskowanie ścian zewnętrznych,
produkcja palet i skrzyń, program
ogrodowy, ogrodzenia, podkłady pod
podłogi, szkielety konstrukcji

 

Dane techniczne:
Waga: 2,92kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 7 bar
Wymiary (dł x szer x wys):  270 x 120 x 320 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 2,3 l/strzał
Pojemność: 250-400 gwoździ

Zastosowanie
Deskowanie ścian zewnętrznych,
produkcja palet i skrzyń, program
ogrodowy, ogrodzenia, podkłady pod
podłogi, szkielety konstrukcji

Dane techniczne:
Waga: 3,67kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 7 bar
Wymiary (dł x szer x wys):  315 x 128 x 306 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 1,5 l/strzał
Pojemność: 225-300 gwoździ

Dane techniczne:
Waga: 4,08kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys):  110 x 310 x 370  mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 2,3 l/strzał
Pojemność: 225-300 gwoździ

Dane techniczne:

Zalety:

Dane techniczne:
Waga: 3,9kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 376 x 145 x 375 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 2,35 l/strzał
Pojemność: 200-300 gwoździ
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 Lekka i poręczna
 Wbija gwóźdź za pomocą krótkich 
serii uderzeń/wibracji

 Brak ryzyka rykoszetu
 Gwoździarka obsługuje gwoździe łączone zarówno papierem jak i plastikiem

  

Waga: 2.36 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 7-8,4 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 287 × 118 × 279 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 4,6l/strzał
Pojemność: 20 gwoździ

ANCHOR 4.0/40-60mm
40 50 60



4PROFN34100 Gwoździarka taśmowa 100 mm/34˚/PAPIER

4PROFN2190  

4PROFN21100 

Gwoździarki taśmowe do 90 i 100 mm/21˚/PLASTIK

GWOŹDZIARKI TAŚMOWE - SZKIELETY KONSTRUKCJI

Zastosowanie

Zastosowanie
Szkielety konstrukcji drewnianych, 
obicia listwami, odeskowanie dachów, 
listwy podłogowe,  kładzenie podłóg,
budowa schodów

Szkielety konstrukcji drewnianych, 
obicia listwami, odeskowanie dachów, 
listwy podłogowe,  kładzenie podłóg,
budowa schodów

Dane techniczne:
Waga: 3,88 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys):  470 x 150 x 374 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 5,1 l/strzał
Pojemność: 75 - 95 szt.

Dane techniczne:
Waga: 3,88 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 470 x 150 x 374 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 3 l/strzał
Pojemność: 75 - 95 szt.

Zastosowanie:
Deskowanie ścian zewnętrznych, produkcja palet i skrzyń,
program ogrodowy, ogrodzenia,
podkłady pod podłogi, szkielety konstrukcji

Zastosowanie:
Deskowanie ścian zewnętrznych, 
produkcja palet i skrzyń,
program ogrodowy, ogrodzenia,
podkłady pod podłogi, szkielety konstrukcji

Dane techniczne:
Waga: 6,15 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 553 x 144 x 478 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 4,26 l/strzał
Pojemność: 55 szt.

Dane techniczne:
Waga: 6,90 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys):  568 x 145 x 538mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 5 l/strzał
Pojemność: 55 szt.

4PROFN130 Gwoździarka taśmowa 130 mm/21˚/PLASTIK

4PROFN160 Gwoździarka taśmowa 160 mm/21˚/PLASTIK
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Dane techniczne
Waga: 2,63 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4,8 - 8,3 Bar
Wymiary (dł x szer x wys): 270 x 125 x 280 mm
Smarowanie olejowe
Pojemność: 120 szt.
Zużycie powietrza: 1,7 l/strzał

Dane techniczne
Waga: 2,1 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4,8 - 8,3 Bar
Wymiary (dł x szer x wys): 385 x 90 x 285 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 1,54 l/strzał
Pojemność: 100 szt.

Zastosowanie
Mocowanie papy
Mocowanie gontów

Zastosowanie
Remonty i Wykończenia
Meblarstwo
Stolarstwo

Dane techniczne
Waga: 2,7 kg
Wymiary (dł x szer x wys):  320 x 100 x 300mm
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4,8 - 8,3 Bar
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 2,2 l/strzał
Pojemność: 100 szt.

Dane techniczne:
Waga: 1,50 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5-6 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 224 x 50 x 215 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 0,31 l/strzał
Pojemność: 220 szt.

Zastosowanie
Łączenie (scalanie) ram obrazów

Zastosowanie
MEBLARSTWO: Stel.aże meblowe
BUDOWNICTWO: Montaż elementów metalowych

4PROCN45 Gwoździarka bębnowa do papy

4PRODA64/1,8 Gwoździarka taśmowa 64mm

4PROST64/gwóźdź T Gwoździarka taśmowa

4PROV15/blaszka Gwoździarka do ram obrazowych

GWOŹDZIARKI SPECJALISTYCZNE
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Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Waga: 1,32 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4 - 6 Bar
Wymiary (dł x szer x wys): 200 x 153 x 33 mm
Smarowanie olejowe
Pojemność: 130 szt.

Zastosowanie
Mocowanie blaszek wewnątrz obrazów passe-partout

 4PROL15 Gwoździarka do obrazów

GWOŹDZIARKI SPECJALISTYCZNE

LAMELLE
15 mm
Ø 0,38 mm

waga: 1,57 kg
rekomendowane ciśnienie pracy: 5,0 - 7,0 bar
wymiary (dł x szer x wys): 300 x 110 x 200 mm
smarowanie olejowe
zużycie powietrza: 1,1 l/strzał
pojemność: 100 szt.

ZAMYKACZ DO KARTONÓW

ZAMYKACZ DO KARTONÓW ELPA BOX

ZAMYKACZ DO KARTONÓW OMER

zamykanie góry kartonu

35

35

15-18

35

35

22

Zastosowanie

zamykanie góry kartonu
Zastosowanie

waga: 2,5 kg
rekomendowane ciśnienie pracy: 5,0 - 7,0 bar
wymiary (dł x szer x wys): 342x 115 x 222 mm
smarowanie olejowe
zużycie powietrza: 1,32 l/strzał
pojemność: 100 szt.



Dane techniczne 4PROORC16-T (uchwyt tylny)
zasilanie 220-230 V
masa 8,5 kg
moc 900 W
szybkość przecinania: 1,5 - 2,0 sek
max. pręt zbrojeniowy: 16 mm
min. pręt zbrojeniowy: 4 mm
max. twardość materiału: 650N/mm2
wymiary: 51x10x14 cm

Dane techniczne 4PROORC16-G  (uchwyt górny)
zasilanie 220-230 V
masa 8,0 kg
moc 900 W
szybkość przecinania: 1,5 - 2,0 sek
max. pręt zbrojeniowy: 16 mm
min. pręt zbrojeniowy: 4 mm
max. twardość materiału: 650N/mm2
wymiary: 40x10x18,5 cm

Dane techniczne 4PROORC20-T (uchwyt tylny)
zasilanie 220-230 V
masa 11,5 kg
moc 950 W
szybkość przecinania: 2,0 - 2,5 sek
max. pręt zbrojeniowy: 20 mm
min. pręt zbrojeniowy: 4 mm
max. twardość materiału: 650N/mm2
wymiary: 53x11x14 cm

Dane techniczne 4PROORC20-G (uchwyt górny)
zasilanie 220-230 V
masa 11,5 kg
moc 950 W
szybkość przecinania: 2,0 - 2,5 sek
max. pręt zbrojeniowy: 20 mm
min. pręt zbrojeniowy: 4 mm
max. twardość materiału: 650N/mm2
wymiary: 43x11x20 cm

Dane techniczne
zasilanie 230 V
masa 13,8 kg
moc 900 W
gnie pręty od 4 mm do 16 mm
Certy�kat CE
max. twardość materiału: 650N/mm2

ZBROJARSTWO

Przecinarki prętów zbrojeniowych 

Zastosowanie
konstrukcje żelbetonowe 
(przygotowanie zbrojenia i demontaż) 
na placach budowy,

Zalety
Do 6000 cięć z pary wymiennych ostrzy
Bezpieczniejsza i cichsza od �exa
Bez iskier i opiłków

Moźliwości
Błyskawiczne cięcie  w prętów zbrojeniowych 
o przekroju sześciokątnym, kołowym, 
prostokątnym,  o średnicy od 4 mm do 20 mm

 

Ø 16mm

Ø 16mm

Przecinarki prętów zbrojeniowych

Giętarki prętów zbrojeniowych

Ø 20mm

 

Zaletą przecinarek 4PRO jest możliwość łatwego przenoszenia (w przeciwieństwie do ogólnie stosowanych gilotyn kołowych lub 
stacjonarnych urządzeń masa przecinarki jest nieporównywalnie mała) a także zasilanie prądem elektrycznym o napięciu 230V.

Zalety
masa tylko 13,8 kg ułatwia przenoszenie bezpośrednio w miejsce pracy
możliwość ustawienia różnych kątów gięcia - regulowana przyciskiem
spustowy ciśnieniowy zawór zwrotny
możliwość przerwania gięcia na każdym etapie operacji
ergonomiczny kształt
moc 900W zapewnia hydrauliczny tłok
system prostej wymiany szczotek silnika

4PRORB16G 
(uchwyt górny)

4PRORB16T
(uchwyt tylny)



Dane techniczne 
zasilanie: 230 V
masa: 91 kg
moc: 1600 W
gnie pręty od 4 mm do 25 mm
wymiary: 450 x 500 x 440 mm

ZBROJARSTWO

Giętarka prętów zbrojeniowych Ø 25mm

Zalety 
ustawienie kąta gięcia za pomocą panela
masa tylko 91 kg ułatwia przenoszenie bezpośrednio w miejsce pracy
regulacja kąta gięcia od 0 do 180 stopni
sterowanie za pomocą przycisków nożnych
możliwość ustawienia dwóch różnych kątów giecią dla każdego z przycisków
certy�kat CE

Zalety 
precyzyjne ustawienie kąta gięcia za pomocą panela sterującego
regulacja kąta gięcia od 0 do 180 stopni
sterowanie za pomocą przycisków nożnych
możliwość ustawienia różnych kątów gięcią dla każdego z przycisków
specjalny hak do podnoszenia dźwigiem
przycisk bezpieczeństwa
certy�kat CE

Zastosowanie
konstrukcje żelbetonowe - przygotowanie
zbrojenia na placach budowy, magazyny stali.

4PROORB25

Dane techniczne 
Maksymalna grubość pręta: 32mm 
Minimalna grubość pręta: 6mm
Napięcie: 220/230V  - 50Hz
Moc nominalna: 2800W(14A)
Przeciążenie: 3000W(15A)
Prędkość gięcia: 180°: 7～9sekund
Wymiary urządzenia: 600x580x470mm
Wymiary opakowania metalowego: 650x650x730mm
Waga netto: 175kg
Waga brutto: 203kg

Giętarka prętów zbrojeniowych Ø 32mm4PROORB32



ZBROJARSTWO

Zastosowanie

Zalety

Zalety

Prosty mechanizm
Ułatwia wiązanie w miejscach trudnodostępnych
Szybkie wiązanie redukujące obciążenie nadgarstka

Wiązanie prętów zbrojeniowych drutem wiązałkowym

Drut Ø 1,0mm
Długośc 12,7 cm
Drut ocynkowany
Pakiet zawiera 2500 sztuk
Waga pakietu 3,2 kg

Wiązanie worków jutowych
Mocowanie siatki ogrodzeniowej

Wiązarka ręczna 

Drut oczkowy

4PROB200

4PRODB200G

Drut wiązałkowy o średnicy 1,2 - 1,4mm
Drut w kartonie o masie 20kg lub wiaderko 15kg
Motki o masie 20dkg

Drut wiązałkowy o średnicy 0,8 - 1,6mm
Drut w zwoju o masie 5kg lub 30kg

Drut wiązałkowy w motkach Drut wiązałkowy w zwojach

4PROKDW-2 Klucz do wiązania zbrojenia

Klucz obraca się w stalowej tulei, co zapewnia długą żywotność narzędzia
Rączka pcv
Elementy stalowe są ocynkowane

Giętarki prętów - ręczne 
Możliwość gięcia kilku prętów jednocześnie
Zabezpieczona antykorozyjnie
Malowane proszkowo

Ø  6 - 10
Ø  6 - 10

Ø  6 - 14
Ø  6 - 12

Ø  6 - 10
Ø  6 - 10

Ø  6 - 14
Ø  6 - 12

Ø  6 - 10
Ø  6 - 10

Ø  6 - 14
Ø  6 - 12

Ø  6 - 12
Ø  6 - 10

Ø  6 - 16
Ø  6 - 14

Gięcie w rowku

Gięcie na wałku

pręt gładki
pręt żebrowany

pręt gładki
pręt żebrowany

4PROGRE2 4PROGRO2 4PROGRO3 4PROGRO4



GIĘTARKI RĘCZNE 4PRO

4PROKDW-2

- możliwość gięcia kilku prętów jednocześnie
- zabezpieczona antykorozyjnie
- malowane proszkowo

KLUCZ DO WIĄZANIA ZBROJENIA 4PRO
– klucz obraca się w stalowej tulei, co zapewnia długą żywotność narzędzia
– rączka pcv
– elementy stalowe są ocynkowane

GIĘTARKA MPROFI 4PROGRO2 -MPROFI

GIĘTARKA LPROFI 4PROGRO3 - LPROFI GIĘTARKA XLPROFI 4PROGRO4 - XLPROFI

     

RDZEŃ

WKŁADKA REDUKCYJNA

GŁĘBOKOŚĆ ROWKA

SZEROKOŚĆ ROWKA

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ

PODSTAWA

ŁOŻYSKO  NA WAŁKU

ELEMENT GNĄCY

OGRANICZNIK KĄTA GIĘCIA

OGRANICZNIK DŁUGOŚCI GIĘCIA

RAMIĘ

WAGA

Ø 50mm

TAK/ redukcja do 8mm

25 mm

12 mm

73 cm 

21 cm x 15 cm

------

Grubościenna tuleja

TAK

TAK

Rura 33,7 x 2,9

5,3 kg

Ø  6 - 
10
Ø  6 - 
14

Ø 50mm

TAK/ redukcja do 8mm

25 mm

12 mm

78 cm 

20 cm x 20 cm

TAK

Grubościenna tuleja

TAK

TAK

Rura 33,7 x 2,9

6,5 kg

Ø  6 - 
10
Ø  6 - 
14

Ø 60mm

TAK/ redukcja do 8mm

25 mm

14 mm

87 cm 

22 cm x 22 cm

TAK

Grubościenna tuleja

TAK

TAK

Rura 33,7 x 2,9

6,8 kg

NR KATALOGOWY

NR KATALOGOWY

4PROGRO2 4PROGRO3 4PROGRO4

Ø  6 - 
12
Ø  6 - 
16

GIĘCIE W ROWKU

GIĘCIE NA WAŁKU

PRĘT GŁADKI

PRĘT ŻEBROWANY

PRĘT GŁADKI

PRĘT ŻEBROWANY

Ø6-14

Ø6-14

Ø6-16

RĘCZNE NARZĘDZIA ZBROJARSKIE

WWW.OTT.PL



Zszywacz do metkowania wyrobów gotowychR23

ZSZYWACZE 

Zalety

Zalety

Zalety

Zalety

Zszywki typ13 (CJ)
Długość zszywek: 4-8mm

Brak odrzutu
Funkcja blokady

Zszywka typ13 (CJ)

Zszywka typ13 (CJ)

Zszywka typ13 (CJ)

Zszywka typ13 (CJ)

Zszywacz młotkowy R19

Dane techniczne

Dane techniczne

Zszywki typ13 (CJ)
Długość zszywek: 4-10mm

Dane techniczne

Typ zszywki typ13 (CJ)
Długość zszywki:  4- 6 mm

Dane techniczne
Zszywki typ13 (CJ)
Długość zszywek: 6-14mm

Sprawnie działający system załadunku 
Mechanizm bezodrzutowy

Dostosowany do intensywnych prac, takich jak 
mocowanie etykiet, plakatów, tekstyliów, 
folii z tworzywa sztucznego lub materiału izolacyjnego.

4-8

4-6

4-10

6-14

Zszywacz ręcznyR13

Idealny do tapicerki meblowej, prac dekoracyjnych z 
różnymi rodzajami tkanin lub mocowania kołder, 
plakatów lub skóry.

Zszywacz tapicerskiR33



Gwoździarka ręczna do papiaków NCH19 

Zszywacz do mocowania folii dachowychR353

Zszywacz do zastosowań przemysłowychHD31

ZSZYWACZE RĘCZNE

GWOŹDZIARKA RĘCZNA 

Zalety

Zszywki typ53
Długość zszywek: 6-14mm

Dane techniczne
Zszywki typ73 (140)
Długość zszywek: 6-12mm
Głębokość zszywacza: 65mm
Grubość zszywania: 7-9mm
Magazynek: 70 szt.

Opcje: 
- wymienne kowadełko do zamykania pudeł z tektury falistej 
- hak do zamykania woreczków foliowych obrączką ze zszywki

Zszywka typ53

Zszywka typ73

Dane techniczne

Zalety

Zalety

Regulowna siła bicia
Magazynek: 156 szt.

 

Gwoździarka pozwala na szybkie wbijanie standardowych gwoździ 
papiaków  w elementy połaciowe i poszyciowe dachów.
Przybija zarówno płyty bitumiczne jak i folie czy metalowe blachy.
Pojemność magazynka 70 gwoździ koletowanych  drutem (papiaków).
Niewielka Waga: 1,2 kg
Idealne narzędzie pracy dla dekarzy i cieśli.

2,6

19

6-14

6-12

Wbijanie bez konieczności przymierzenia; jednym ruchem, jedna ręką 
Ok. 5x szybciej niż w przy konwencjonalnym użyciu młotka i gwoździ 
Nie ma ryzyka uszkodzenia elementów łączonych Miękka, ergonom-
iczna rękojeść Obsługa jedną ręką;  zwiększone bezpieczeństwo pracy 
na dachu - druga ręka pozwala na asekurację 
w czasie pracy na wysokości

Zszywka typ53

Dane techniczne
Zszywki typ53
Długość zszywek: 6-14mm
Długość gwoździków 1,2: 15mm
Regulowana siła w pokrętle: tak
Maks. il. strzałów/min.: 20
Wymiary: 220 x 195 x 53
Waga: 2,4

6-14

Zszywacz akumulatorowy 7,2VBTX530

Idealny do codziennego użytku i zadań, takich jak 
tapicerka meblowa, prace tekstylne lub mocowanie 
dywanu, skóry lub cieńszego materiału drewnianego.  



ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY MAESTRI

SZTYFCIARKA ELEKTRYCZNA MAESTRI

ZSZYWACZE TAPICERSKIE TAKERY

MAESTRI ME80/8016 Zszywacz

Zastosowanie
Przy produkcji mebli tapicerowanych,
przybijaniu ścian tylnych,
metkowaniu drewnianych elementów,
pracach wykończeniowych,
produkcji mebli ratanowych,
scalaniu ram obrazów lub luster.

Dane techniczne
waga: 1,2 kg
typ wystrzału: cyngiel
pojemność magazynku: 130mm (około 140 zszywek)
łącznik:  zszywki typ 80 o długości od 8 do 16mm
zasilanie: 220 - 240V
szybkość wbijania: 20-30 strzałów/minutę
Nr kat: ME80

Dane techniczne
waga: 1,4 kg
typ wystrzału: cyngiel
pojemność magazynku: 110 sztyfów
łącznik:  sztyft o średnicy 1,2 o długości od 15 do 30mm
zasilanie: 220 - 240V
szybkość wbijania: 20 strzałów/minutę (3 strzały na sekundę)
Nr kat: ME30

Dane techniczne
długość zszywek: 4-14mm,
zszywki: typ 53 
(obsługuje także RAPID 539, ARROW JT21),
wymiary: 155x138x25mm,
waga: 0,53kg,

21 ga.

80

12,7

6-16

MAESTRI ME30/1.2

4PRO3w1

4PRO5314

Sztyfciarka

Zszywacz

Zszywacz-sztyfciarka

Zastosowanie

Zalety

Prace tapicerskie
prace stolarskie
wykończenia listwami drewnianymi w budownictwie
mocowanie elementów drewnianych do płyt OSB, wiórowych

Taker 4PRO3w1 - wbija trzy rodzaje łączników:
zszywki typ 140 o długości 4-16 mm
sztyfty 1,2 o długości od 10-14mm
skoble o długości od 10-12mm

szybki załadunek,
metalowa konstrukcja,
duża siła wbijania,
pojemność magazynka 115 zszywek,
blokada uchwytu,
regulacja mocy wbijania,
trwała powłoka lakierowana.

OTTENSTEN POLSKA · NIP:PL8520021260 · KRS:0000161977 · REGON:810571796 · GIOS:E0006628WBW · KAPITAŁ ZAKŁADOWY:377.275,00PLN

15-30
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Napięcie znamionowe: DC 20V
Prędkość bez obciążenia: 0-1100/0-1800/0-2400/min
Rozmiar uchwytu: gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35mm)
Maksymalny moment obrotowy: 200Nm
Silnik bezszczotkowy
Akumulator litowo-jonowy 20V / 4,0Ah - 1 szt
Ładowarka 2,4A
3 momenty obrotowe: 120Nm, 160Nm, 200Nm
Oświetlenie LED
Waga netto: 1.05 kg

UDAROWAWKRĘTARKA AKUMULATOROWA / 3 BIEGOWA

SYSTEM
ZASILANIA

SILNIK
BEZSZCZOTKOWY

SILNIK
BEZSZCZOTKOWY

SILNIK
BEZSZCZOTKOWY

SILNIK
BEZSZCZOTKOWY

20V

MOCNA
BATERIA

MOCNA
BATERIA

DUŻY
MOMENT

OBROTOWY

4Ah

4Ah

50Nm
SYSTEM

ZASILANIA

20V
WYMIANA

BEZ KLUCZA
2 PRĘDKOŚCI

MOCNA
BATERIA

4Ah 125mm

ŚREDNICA
TARCZ

SYSTEM
ZASILANIA

20V

elektronarzędzia 4PRO

20V/4,0Ah
JEDEN AKUMULATOR I ŁADOWARKA

DO 3 NARZĘDZI

ZASILANIE

W zestawie:
Wkrętarka model: 4PROPT190201
Instrukcja obsługi
4.0Ah akumulator
Ładowarka
Hak na pasek

W zestawie:
Wiertarka model: 4PROPT190101
4.0Ah akumulator
Ładowarka
Instrukcja obsługi
Gwarancja
Hak na pasek

W zestawie:
Szlifierka model: 4PRODF20V-125LI
4.0Ah akumulator
Ładowarka
Pomocniczy uchwyt
Instrukcja obsługi



4PROPN

PAS MONTERSKI NARZĘDZIOWY DEKARSKI 11 KIESZENI

Wielofunkcyjna sakwa narzędziowa z kieszeniami i kaburami.
Pas monterski wykonany w całości ze skóry bydlęcej to bardzo przydatne 
narzędzie, które będzie Ci służyło latami. Posiada 4 głębokie kieszenie na 
gwoździe, wkręty lub inne drobne elementy. 2 metalowe uchwyty na młotek 
lub siekierę. Środkowa kieszeń na taśmę mierniczą.  
Pas dekarski zapinany na solidną metalową klamrę. Mocne podwójne 
szwy i nitowane mocowania.

OPALARKI
4PROAB650NU 

4PROWB600

4PROAB600

Zalety
wyświetlacz ciekłokrystaliczny
cyfrowa regulacja temperatury i nadmuchu
możliwość ustawienia w pozycji pionowej
napięcie 230 V
moc 2000 wat
zużycie mocy 9 A
temperatura 50 - 650°C - skok co 10°C
dopływ powietrza 250 - 500 L/min
waga 0,91 kg
wymiary 290 x 268 x 92

Zalety
możliwość ustawienia w pionie
możliwość zmiany biegów
lekka, poręczna
duża moc urządzenia

Zalety

Dane techniczne
napięcie - 230-240 v
moc - 2000 W
temperatura - Bieg I - 450 st. C, bieg II - 600 st. C
dopływ powietrza - bieg I - 300 l/min, bieg II - 500 l/min
długość przewodu - 200 cm

Dane techniczne
napięcie 230 V
moc 600 W
strumień powietrza 500l/min
temperatura 50 - 600°C
waga 1,2 kg

Zastosowanie
usuwanie farb, lakierów, klejów
usuwanie naklejek
osuszanie świeżo malowanych powierzchni
usuwanie oklein meblowych
rozgrzewanie przewodów wodnych
lutowanie
rozgrzewanie
niwelowanie zagnieceń izolacji
usuwanie zniekształceń PCV
sklejanie tworzyw sztucznych
formowanie
gięcie rur i łączników
obróbka węży i folii termokurczliwych
rozmrażanie rur wodnych
dezynfekcja gorącym powietrzem
rozpuszczanie smoły, wosku, cyny

możliwość pracy w postawie wyprostowanej
szybkie działanie
możliwość złożenia w czasie przechowania
rękojeść wyposażona w uchwyt do mocowania przewodu

WYPALARKA  DO WYPALANIA TRAW, CHWASTÓW, LIŚCI



Zszywacz młotkowy CH38

Pierwszy traker systemowy który wbija jednocześnie 
podkładki i zszywki. Urządzenie jest bardzo proste w 
użyciu – wystarczy nacisnąć spust.

Waga: 1,2 kg
Pojemność magazynka: 168 podkładek i zszywek,
Średnica podkładek: 25 mm; łączone plastikiem,
Zszywki: długość 10mm; szer. grzbietu 9,5 mm

Zszywacz automatyczny CH38A

Waga: 1,3 kg
Pojemność magazynka: 168 podkładek i zszywek,
Średnica podkładek: 25 mm; łączone plastikiem,

ZSZYWACZE DEKARSKIE DO FOLII
Bez przewodów, bez źródła sprężonego powietrza, bez problemu.

nr kat. CH38 nr kat. CH38A

• 2016 sztuk zszywek (24 paski zszywek x 84 sztuk)
• 2016 sztuk podkładek (12 rolek x 168 podkładek)
- tylko do użytku z modelami CH38 i CH38A

Pakiet CH zawiera:

nr kat.  ZPO2510G - długość 10mm

System STINGER wykorzystujący do montażu membran dachowych podkładek uszczelniająco-zabezpieczających , które
mocuje się zszywaczem młotkowym. Podkładki są świetnym rozwiązaniem ponieważ zapewniają większą moc połączeń (niż użycie 
samych zszywek) oraz punktowe uszczelnienie miejsc montażu przed wilgocią. Folia jest bardziej odporna na zerwanie przy gwałtow-
nych podmuchach wiatru, ponieważ mocniej przylega do podłoża. Co równie ważne do montażu zużywa się mniejszą ilość łączników 
niż w rozwiązaniach tradycyjnych.

Zszywacz model CH38 oraz automatyczny zszywacz model CH38A, zostały stworzone dla użytkowników którzy preferują ekonomicz-
ne, niepneumatyczne, szybkie i łatwe rozwiązania z zakresu montażu membran dachowych z wykorzystaniem podkładek oraz 
zszywek. Rozwiązanie to pozwala na bezproblemowy montaż folii dachowej za ułamek ceny – bez użycia przewodów, kompresorów 
oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów na zasilanie urządzenia.

Pierwszy zszywacz który wbija jednocześnie podkładki i 
zszywki. Urządzenie jest bardzo proste w użyciu – 
wystarczy nacisnąć spust.

Urządzenie całkowicie automatyczne – 
nie ma zamontowanego spustu. Przy każdym przyłożeniu 
narzędzie automatycznie umieszcza podkładki na zszywkach.

Zszywki: długość 10mm; szer. grzbietu 9,5 mm

9,5

10

nowość



ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY 
DEKARSKI DO FOLII

ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY CS150ST
Zszywacz STINGER model CS150ST to profesjonalne narzedzie dla dekarzy, które gwarantuje dłuższą 
żywotność dachu, zachowanie większej szczelności foli oraz zmniejszenie ryzyka uszkodzenia mecha-
nicznego foli podczas montażu.
Zszywacz CS150ST może pracować w trybie seryjnym lub sekwencyjnym na zszywkach o długości 22 
mm, 32 mm, 38 mm. Urządzenie jest lekkie a co za tym idzie łatwo się nim manewruje,  co więcej ergo-
nomiczny kształt zmniejsza zmęczenie użytkownika. Zasobnik ładuje się w kilka sekund, a duża pojem-
ność zasobnika zapewnia niewiele przerw na przeładunek.

• Waga: 1,9 kg

• Ciśnienie pracy: 6,5 - 7,2 bar

• Szybkość pracy: maksymalnie 5 wystrzałów / sek 

• Podkładka średnica: 25 mm 

• Zszywki długość: 22 mm, 32 mm, 38 mm

• Szerokość grzbietu zszywki: 11,1 mm

nr kat. CS150ST

• 2000 sztuk zszywek (20 pasków zszywek x 100 sztuk)
• 2000 sztuk podkładek (10 rolek x 200 podkładek)
- tylko do użytku z modelem CS150ST

Pakiet CS zawiera:

nr kat. pakietów
ZPO2522G - długość 22mm; ZPO2532G - długość 32mm; ZPO2538G - długość 32mm 

bezpośredni przedstawiciel i importer STINGER

11,1

22

32
38

nowość



KLIPSIARKI DO GABIONÓW

• ciśnienie operacyjne 6,2 - 8 bar 
• pojemność magazynka : 100 - 120 klipsów 
• waga: 6,6 kg
• typ klipsów: CCL50GALFAN; CCL50N   
• w zestawie z walizką PE
Klipsy
CL 50 alu-cynk - twarde; o wytrzymałości 1700 - 1900 N/mm
CL 50  nierdzewne; o wytrzymałości 1200 - 1400 N/mm

•  ciśnienie operacyjne 5 - 8 bar 
• pojemność magazynka : 85 - 120 klipsów 
• waga: 2,20 kg
• typ klipsów:  CCL50GALFAN1
• w zestawie z walizką PE
Klipsy:
CL 50 alu-cynk - miękkie; o wytrzymałości 690 - 840 N/mm

KLIPSIARKA RĘCZNA
4PROHRP50

KLIPSIARKA PNEUMATYCZNA
4PROCL57

KLIPSIARKA PNEUMATYCZNA
4PROCL50

20 mm
45 mm

27 mm

2

2

2

2

2

• Waga: 4,4 kg
• pojemność magazynka : 60 klipsów
Klipsy
CL 50 alu-cynk - twarde; o wytrzymałości 1700 - 1900 N/mm
CL 50  nierdzewne; o wytrzymałości 1200 - 1400 N/mm



4PRO KOMPRESORY DO PRAC CIESIELSKO-DEKARSKICH             

   

Zalety
Mobilny na pełnych kołach
Regulatory kontrolne
Przełącznik ON/OFF ciśnienia zaworu
Kompaktowa orurowana konstrukcja

4PROAIR255 Kompresor 1,86kW/20l

4PROAIR433 Kompresor 2,6kW/25l

Moc 2,5HP
Pojemność 20 litrów
Waga 49 kg
Liczba cylindrów:2
Smarowanie: olej
Prędkość: 2840 obr/min
Maksymalne ciśnienie(bar):10
Napięcie zasilające:230V
Przepływ powietrza L/min:255
Hałas(dBa):82
Wymiary (dł x szer x wys):  650 x 450 900mm

Dane techniczne

Zalety
Mobilny na pełnych kołach
Regulatory kontrolne
Przełącznik ON/OFF ciśnienia zaworu
Kompaktowa orurowana konstrukcja

Moc 3,5HP
Pojemność 25 litrów
Waga 62 kg
Liczba cylindrów:2
Smarowanie: olej
Prędkość: 2840 obr/min
Maksymalne ciśnienie(bar):10
Napięcie zasilające:230V
Przepływ powietrza L/min:433
Hałas(dBa):82
Wymiary (dł x szer x wys):  750 x 600 x 900mm

Dane techniczne

Zalety

4PROW3830 

Waga: 10 kg
maksymalne Rekomendowane ciśnienie pracy: 15 bar
Szybkozłącze 1/4"
Średnica wewnętrzna węża 9,5 mm
Średnica zewnętrzna węża 13,5 mm

Dane techniczne

Wąż - przewód pneumatyczny 3/8” na bębnie zwijaku

obrotowa podstawa
elastyczny waż poliuretanowy
długość węża 30 metrów
korba umożliwiająca szybkie zwinięcie węża



Wydajność ssawna [m3/h] 42
Wydajność ssawna [l/min] 700
Pojemność zbiornika [litry] 270
Ciśnienie max [bar] 10
Moc silnika [kW] 4,0
Ilość cylindrów [n0] 3
Stopnie sprężania [n0] 1
Napięc. zasil. [V] 400
Hałas [dB] 80
dł. x szer. x wys. [cm] 148x50x102
Obroty [obr/min] 1130
Waga [kg] 175

Dane techniczne

Kompresor HD 50/270/700

2 lata gwarancji: pompa oraz wyłącznik ciśnieniowy • 3 lata gwarancji: silnik elektryczny  • 10 lat gwarancji: zbiornik ciśnieniowy sprężarki HD

Wydajność ssawna [m3/h] 54
Wydajność ssawna [l/min] 900
Pojemność zbiornika [litry] 500
Ciśnienie max [bar] 10
Moc silnika [kW] 5,5
Ilość cylindrów [n0] 2
Stopnie sprężania [n0] 1
Napięc. zasil. [V] 400
Hałas [dB] 80
dł. x szer. x wys. [cm] 190x60x118
Obroty [obr/min] 1015
Waga [kg] 245

Dane techniczne

Kompresor HD 50/500/900

Wydajność ssawna [m3/h] 72
Wydajność ssawna [l/min] 1200
Pojemność zbiornika [litry] 500
Ciśnienie max [bar] 10
Moc silnika [kW] 7,5
Ilość cylindrów [n0] 2
Stopnie sprężania [n0] 1
Napięc. zasil. [V] 400
Hałas [dB] 80
dł. x szer. x wys. [cm] 190x60x119
Obroty [obr/min] 1200
Waga [kg] 250

Dane techniczne

Kompresor HD 100/500/1200

Wydajność ssawna [m3/h] 54
Wydajność ssawna [l/min] 900
Pojemność zbiornika [litry] 270
Moc silnika [kW] 5,5
Ciśnienie max [bar] 10
Ilość cylindrów [n0] 2
Stopnie sprężania [n0] 1
Napięc. zasil. [V] 400
Hałas [dB] 80
Obroty [obr/min] 1015
dł. x szer. x wys. [cm] 148x50x103
Waga [kg] 210

Dane techniczne

Kompresor HD 75/270/900

KOMPRESORY TŁOKOWE SERIA HD - WERSJA PRZEMYSŁOWA

Zalety
• Żeliwna, wolnoobrotowa pompa kompresora – konstrukcja HD wysoka wydajność, przystosowana do obciążeń przemys-
łowych.
• Silnik elektryczny – system HD wysoka klasa izolacji IP55 przystosowany do pracy ciągłej zgodnie z klasą S1.
• Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z termicznym zabezpieczeniem i systemem rozruchu bez obciążenia
- Pełna ochrona silnika elektrycznego, łagodny rozruch urządzenia.
• Wysoko wydajny system chłodzenia – efektywny wentylator koła pasowego,  chłodnice międzycylindrowe.
• Przekładnia pasowa z system taperlock – precyzyjne i łatwe ustawienie systemu przenoszenia napędu.
• Zbiornik – 100% ocynku wewnątrz i zewnątrz, norma zabezpieczenia antykorozyjne go PN-EN ISO-1461.



Wydajność ssawna [m3/h] 16
Wydajność ssawna [l/min] 270
Pojemność zbiornika [litry] 100
Moc silnika [kW] 1,5
Ciśnienie max [bar] 8
Ilość cylindrów [n0] 2
Stopnie sprężania [n0] 1
Napięc. zasil. [V] 230
Hałas [dB] 78
Obroty [obr/min] 1480
dł. x szer. x wys. [cm] 107x39x80
Waga [kg] 64

Dane techniczne

Kompresor GD 28-100-270

Wydajność ssawna [m3/h] 29
Wydajność ssawna [l/min] 475
Pojemność zbiornika [litry] 200
Ciśnienie max [bar] 10
Moc silnika [kW] 3,0
Ilość cylindrów [n0] 2
Stopnie sprężania [n0] 1
Napięc. zasil. [V] 400
Hałas [dB] 80
dł. x szer. x wys. [cm] 150x45x110
Obroty [obr/min] 1400
Waga [kg] 125

Dane techniczne

Kompresor GD 38-200-475

Wydajność ssawna [m3/h] 50
Wydajność ssawna [l/min] 830
Pojemność zbiornika [litry] 270
Moc silnika [kW] 5,5
Ciśnienie max [bar] 10
Ilość cylindrów [n0] 2
Stopnie sprężania [n0] 2
Napięc. zasil. [V] 400
Hałas [dB] 82
Obroty [obr/min] 1450
dł. x szer. x wys. [cm] 152x59x126
Waga [kg] 220

Dane techniczne

Kompresor GD 60-270-830

Wydajność ssawna [m3/h] 39
Wydajność ssawna [l/min] 653
Pojemność zbiornika [litry] 270
Ciśnienie max [bar] 10
Moc silnika [kW] 4,0
Ilość cylindrów [n0] 2
Stopnie sprężania [n0] 2
Napięc. zasil. [V] 400
Hałas [dB] 81
dł. x szer. x wys. [cm] 150x59x126
Obroty [obr/min] 1400
Waga [kg] 160

Dane techniczne

Kompresor GD 59-270-650

Wydajność ssawna [m3/h] 21
Wydajność ssawna [l/min] 350
Pojemność zbiornika [litry] 150
Moc silnika [kW] 2,2
Ciśnienie max [bar] 10
Ilość cylindrów [n0] 2
Stopnie sprężania [n0] 1
Napięc. zasil. [V] 400
Hałas [dB] 78
Obroty [obr/min] 1580
dł. x szer. x wys. [cm] 138x44x105
Waga [kg] 85

Dane techniczne

Kompresor GD 28-150-350

KOMPRESORY TŁOKOWE SERIA GD - wersja produkcyjna

Zalety
• Kompresor tłokowy z napędem pasowym
• Kompresor wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy, zasilanie 400V/50Hz.
• Filtr z reduktorem, manometrem i dwoma szybkozłączkami umożliwia ustawienie żądanego ciśnienia na wylocie i podłączenie dwóch 
odbiorników.
• Dodatkowe bezpośrednie przyłącze na zbiorniku 1/2".
• Pompa kompresora wyposażona w chłodnicę powietrza wylotowego.
• Kompresor tłokowa w której silnik jest połączony poprzez przekładnię pasową z agregatem sprężarkowym, dzięki czemu niższe obroty na 
agregacie.
• Dwa tłoki umieszczone obok siebie w jednym cylindrze, układ rzędowy, pompujące powietrze na przemian.
• Żeliwny cylinder gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie.
• Uszczelnienie tłoków w cylindrach za pomocą trzech pierścieni, zapewnia niskie zaolejenie sprężonego powietrza.
• Modułowa płyta zaworowa zapewnia na stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza 
zasysającego.
• Łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik.
• Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę, dzięki czemu łatwo się ją przemieszcza.
• Praca sprężarki kontrolowana jest przez wyłącznik ciśnieniowy zapewniający jej pracę w automacie.
• Samoczynne uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
• Kompresor wyposażona w zaworek odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch kompresora.
• Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i wyposażony w zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika.



Dane

ZACZEP SPRĘŻYNY FALISTEJ

Zaczep do sprężyn 
PROSTY

Zaczep do sprężyn
z noskiem 
KĄTOWY RĘCZNY 

Zaczep do sprężyn 
z noskiem
KĄTOWY MASZYNOWY 

· wykonanie:  tworzywo sztuczne
· ilość w opakowaniu 5000szt. 
· cena 69zł. netto/1000szt. dla każdego typu

Zastosowanie
· montaż sprężyn falistych do szkieletów
siedzisk i oparć mebli drewnianych

20mm 26mm

Nr kat.: 4PROZP Nr kat.: 4PROZKM Nr kat.: 4PROZKR

UWAGA! Gwarancja na pękanie oraz ewentualne tzw „otwieranie zaczepu” z uwzględnieniem faktu, 
iż sprężyna falista nie może być krótsza niż 2cm od naciągniętego pola



4PRO-Bigg Lugg2

Zalety 

Rozmiary ścisów

Funkcjonalność kabury
Szybki montaż
Łatwy dostęp do narzędzi
zawieszonych na pasku

Zastosowanie
Mocowanie na pasku elektronarzędzi
Narzędzi pneumatycznych, pistoletów do kleju

ZACZEP NARZĘDZIOWY NA PASEK

ŚCISKI STOLARSKIE TYPU KLIK

profesjonalny wyciskacz 4PROW do tub
 z silikonem, akrylem, klejem

• nóż do odcinania końcówki tuby
• igła do przebijania, usuwania zaschniętej zawartości lejka / tuby
• dwa tryby dozowania: prosty i elastyczny
• lekki spust odprężający zwalniający popychacz

PISTOLET DO SILIKONU i MAS 

igła do czyszczenia przełącznik dozowanianożyk tnący

200x90mm 
300x100mm
500x100mm
800x100mm

 obsługa jedną ręką
 szybki mechanizm  zaciskowo - zapadkowy "klik" 
 błyskawiczne uwalnianie  od powierzchni łączonych 
 silne szczęki nylonowe

AKCESORIA PNEUMATYCZNE

Dane techniczne
elastyczny wąż poliuretanowy z końcówkami
(nyplami) do kompresora i narzędzia pneumatycznego.
dostępne długości węża: 5; 10 metrów
końcówka (nypel) 3/8"
kolor: niebieski
ciśnienie pracy: 15bar
zakres temperatur: -20°c do 70°c
materiał: pu (poliuretan)

WĄŻ SPIRALNY/PNEUMATYCZNY  z końcówkami



TAŚMY OPAKOWANIOWE POLIPROPYLENOWE

AKCESORIA

16080-1500B Taśma PP 16x08 1500m biała
16080-1500Z Taśma PP 16x08 1500m zielona
16080-1500C Taśma PP 16x08 1500m czarna

12060-2800B Taśma PP 12x06 2800m biała
12080-2000B Taśma PP 12x08 2000m biała

16060-2000B Taśma PP 16x06 2000m biała
16060-2000Z Taśma PP 16x06 2000m zielona 
16060-2000C Taśma PP 16x06 2000m czarna

Taśma o wytrzymałości do 405 daN* polskiej �rmy 
DEFALIN GROUP S.A. do zabezpieczenia palet w transporcie.
*Dekaniuton (daN) = 10 N jest używany do określenia wytrzymałości np. lin, w przeliczeniu 500 dkN daje 5kN

Zapinki do łączenia taśmy PP opakowaniowej 
przy użyciu napinacza ręcznego w czasie 
czynności przygotowania ładunku do transportu.

Zapinki druciane spinki 16mm Zapinacz taśmy

Narożnik ochronny PP 20mm

Wózek na kółkach do taśmy PP

Zapinki plastikowe spinki klamerki

Zapinka metalowa blaszana 16mm

nr katalogowy: ZD16
ilość w opak: 1000 szt

nr katalogowy: NT

nr katalogowy: NO20
ilość w opak: 1000 szt

nr katalogowy: ZP16
ilość w opak: 1000 szt

nr katalogowy: ZD16-2
ilość w opak: 2500 szt

PRODUKT

POLSKI

Wózek do taśm spinających 
polipropylenowych PP oraz 
kompozytowych nawiniętych na tuleje o 
średnicy 200mm. Wyposażony jest w 
metalowy pojemnik na narzędzie i 
akcesoria do pakowania.

nr katalogowy: WOZ200
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OTTENSTEN POLSKA · NIP:PL8520021260 · KRS:0000161977 · REGON:810571796 · GIOS:E0006628WBW · KAPITAŁ ZAKŁADOWY:377.275,00PLN

SIEDZIBA GŁÓWNA
ul. Przemysłowa 12
73-110 Stargard
infolinia: 91 480 84 84
e-mail: ottensten@ott.pl

STARGARD

TORUŃ
BIAŁYSTOK

WROCŁAW

KRAKÓW
KATOWICE

ŁÓDŹ


