AN22 | Fixação à pólvora de alta velocidade (Ação direta)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Ferramenta de ação direta acionada à pólvora.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
•
•
•
•

Mais leve da categoria.
Duplo travamento de segurança.
Só dispara quando comprimida.
Bocal protetor fixo de borracha, mais seguro.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
• Fixação de forros.
• Instalações elétricas e hidráulicas.

DETALHES DA FERRAMENTA
Componentes da maleta
Vareta reguladora, porta-cápsula extra e
manual de instruções.

Peso

1,80kg

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
1. Segure a ferramenta com uma das mãos no “CORPO DA
CULATRA” e a outra no “EMPUNHADOR”. Gire o “CORPO DA
CULATRA” no sentido anti horário 1/4 de volta, abrindo a
ferramenta em duas partes.
2. Retire o “PORTA CÁPSULA”. Introduza o pino com a guia no
“ACOPLAMENTO DO CANO”.
3. Com a “VARETA DE REGULAGEM”, ou com o próprio “PORTA
CÁPSULA”, empurre o pino para dentro do “CANO”.
4. Introduza o fincapino da potência desejada no
“PORTA CÁPSULA”.
5. Feche a ferramenta girando-a pelo “CORPO DA CULATRA” no
sentido horário, mantendo o “EMPUNHADOR” fixo com a outra
mão, até que a ferramenta esteja montada e travada.
6. Encoste a base do “PROTETOR DE IMPACTO”
perpendicularmente à superfície onde será aplicado o pino. Faça
pressão sobre o “CORPO DA CULATRA” apoiando-se com a outra
mão no AMORTECEDOR DE IMPACTO” para maior firmeza, e
acione o GATILHO”.
7. Abra a ferramenta (seguindo as instruções do item 1), retire o
“PORTA CÁPSULA” do “ACOPLAMENTO DO CANO” e coloque-o no
pino “EXTRATOR DE CÁPSULA”. Caso tenha dificuldades em sacar
o fincapino do “PORTA CÁPSULA”, pode-se após colocado no pino
EXTRATOR DE CÁPSULA”, girar o “EMPUNHADOR”, até que a parte
saliente do mesmo fique sobre o “PORTA CÁPSULA”.
Então faça pressão sobre a ferramenta, como no item 6, para
facilitar a operação.
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Garantia
6 meses

Fabricação 100% nacional

