FGA850N | Sistema de fixação a gás

Introdução
O Sistema de Fixação a Gás é um destaque evolutivo,
garantindo agilidade, precisão e produtividade.
Trata-se de uma solução versátil, pois atende a diversos
materiais de base com uma variedade de medidas e tipos de
pinos e acessórios que conduzem a uma rápida fixação.
Unindo o conceito de segurança e produtividade, o sistema
a gás proporciona uma aplicação mais ágil, fornecendo mais
praticidade e segurança (não é necessário carregar a ferramenta
com novos cartuchos em pequenos intervalos de tempo e
o acionamento só é realizado se for vencido por completo a
pressão sobre o sensor de segurança).

A nova FGA850N é uma ferramenta de fixação a gás de
concepção mais modera e evoluída, para aplicação de pinos
em concreto e aço estrutural. Utiliza célula de carga e régua de
alimentação, e tem autonomia de trabalho de 1.000 ciclos por
célula e abastecimento de até 40 pinos na régua. Além disso,
esta ferramenta admite ampla faixa de pinos – para diversos
tipos de aplicações, como amarração de alvenaria, instalações
elétricas e hidráulicas, fixação de painéis e forros, steel frame,
sistema PEX, etc. – e conta com regulador de profundidade
do pino. Acompanha acessórios imantados exclusivos, que
permitem instalar com praticidade os componentes que
complementam o sistema.

Inovações deste
novo modelo:
Bateria de íons
de lítio com
maior autonomia
de aplicação

Capa protetora
contra a entrada
de partículas de
concreto

Indicador em LED
da carga de bateria

Botão de regulagem
de potência mais
prático e preciso

O design do bico
proporciona chegar
a locais mais restritos
para fazer a fixação

A versatilidade também está presente na forma de
comercialização do sistema e a Âncora oferece modalidades
comerciais que atendem desde pequenas demandas a grandes
volumes ou obras. Sempre ajustando à necessidade do cliente!
Além disso é disponibilizado um Programa de Registro de
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Sistema prático para
retirar a régua de
alimentação com
apenas uma alavanca

Sistema de botão na régua
facilita sua alimentação

Titularidade que oferece maior segurança em casos de roubo
ou perda (permitindo auxiliar na recuperação, podendo ser
localizada pela Âncora em eventuais manutenções futuras). A
agilidade no pós-venda proporciona manutenção rápida, precisa
e total atendimento técnico.
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A FGA850N é uma ferramenta de fixação a gás para
aplicação de pinos em concreto e aço estrutural.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potência: 85 J.
Cada bateria possui autonomia para até 8.000 fixações.
LED indicador da carga da bateria.
Célula de carga com capacidade para 1.000 ciclos¹.
Capacidade de 40 pinos régua de alimentação.
Admite ampla faixa de pinos de 15 a 40 mm.
Regulador de profundidade do pino.
Bocal de proteção contra poeira.
Acompanha dois conjuntos magnéticos para aplicação.
Acompanha gancho de cinto.
Régua que possibilita a alimentação com pinos de
forma prática e rápida.
• Sistema eletrônico integrado, que armazena o status da
ferramenta e os códigos de erros, possibilitando rápida
avalição quanto a sua manutenção pela central de
assistência técnica da Âncora.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
•
•
•
•
•

Amarração de alvenaria.
Instalações elétricas.
Instalações hidráulicas.
Fixação de painéis e forros.
Sistema de Steel Frame.

DETALHES DA FERRAMENTA
Componentes da maleta
1 chave de sextavado interno 4 mm.
1 chave de sextavado interno 5 mm.
1 protetor auricular.
1 óculos de segurança.
1 manual de instruções.
1 carregador (bivolt).
2 baterias.
1 WD40.
1 anel magnético.
1 conjunto magnético.

Peso

3,9kg

Garantia
12 meses

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
1. Introduza a célula de gás no seu compartimento, alinhando a
sua saída para cima.
2. Conecte a bateria à ferramenta.
3. Apontando a ferramenta para um local seguro e mantendo
o dedo fora do gatilho, alimente-a com os strips de pinos
introduzindo-os no magazine (régua).
4. Se houver uso de arruela ou suporte de fixação, aloje-o no
suporte magnético posicionado na ponteira da ferramenta.
5. Posicione a ponteira no local da aplicação.
6. Com o auxílio do suporte de apoio da régua, alinhe a
ferramenta para que a ponteira esteja a 90 graus da base.
7. Pressione a ferramenta contra a base para destravar o gatilho.
8. Se necessário utilize a outra mão para estabilizar a ferramenta,
sem tampar a saída da ventilação.
9. Acione o gatilho e proceda a aplicação.
10. Confira se a fixação está bem aplicada.
11. A ferramenta já está pronta para a próxima aplicação.
Terminando os pinos que estão na régua, refaça o procedimento
de alimentação.

FGAGAS
Célula de carga
* Espessuras indicadas de 4 mm até 6,5 mm.
Para outras espessuras, realizar testes prévios.
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Pinos
Diâmetro
corpo (mm)

Diâmetro
cabeça (mm)

Comprimento
(mm)

Tipo

GP315

15

Recartilhado

GP319

19

Código

3

GP323

23

GP327

27

GP232

Concreto

Pino recartilhado

32

2,6

GP238

Aço estrutural

6,8

Liso

Pino liso

Aplicação

Gastalho

38

Todas as medidas são compostas por 1.000 pinos e uma célula de carga.

Acessórios

GCLIPNAC

GSUP14

GACNAC

FGA433

FGASMG

Clip

Suporte para barra 1/4

Arruela cônica

Conjunto magnético para
GCLIP e GSUP14

Suporte magnético para
arruela cônica

Sistema PEX
SOLUÇÕES DE SUPORTE PARA
SISTEMA PEX
Os suportes ANCORPEX são acessórios
para uso em conjunto com o sistema a
gás FGA desenvolvidos para fixação de
cabos e dutos condutores utilizados no
sistema PEX além de demais aplicações
elétricas, hidráulicas e de gás, garantindo
velocidade de produção e alta segurança
instalada. O Ancorpex é apresentado em
2 modelos:

ANP

Suporte para tubulações PEX

ANF

Suporte para fita abraçadeira

Solução ideal para fixação de dutos com
diâmetro externo de até 50 mm, além
de cabos, conduítes, tubos hidráulicos e
de gás.
PATENTE REQUERIDA

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

ANP

• Material em Nylon 66 (PA66).
• Temperatura de trabalho -40 ºC a +85 ºC.
• Flamabilidade UL94 V-2.

Com seu design exclusivo, o suporte
ANF fixa dutos condutores centralizados
com diâmetro externo de até 50 mm ou
dois dutos em paralelo com diâmetros
externos de 12 a 32 mm.
PATENTE REQUERIDA
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ANF
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Exemplos de aplicação ANP

Exemplo de aplicação ANF
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