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Small Things Matter
CELO Befestigungssysteme GmbH
Industriestraße 6
D-86551 Aichach
www.celofixings.com
Hotline: +49 (0) 8251-90485-0
Telefax: +49 (0) 8251-90485-49
E-mail: info@celofixings.de

Technické změny v produktech a vyobrazeních jsou vyhrazeny. Dotisk, a to i částečný je zakázán. 
 CELO Befestigungssysteme GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých 
informací.

CELO 

FOX

 

Kompaktní a 
vyvážená

2 hřeby
za vteřinu Výstřelů na  

jedno nabití

8,0003.6 Kg

www.celofixings.com

Vysoce účinná plynová 
hřebíkovačka pro  

sádrokartonové instalace
Vlastnosti Technické údaje

Výška 385 mm 

Šířka 130 mm

Délka 327 mm 

Váha 3.6 Kg (včetně baterie) 

Velikost FOX 20: 20 + 2 hřebů* 
FOX 40: 40 + 2 hřebů*

Typ baterie Li-iON-baterie  
(výdrž baterie až 8.000 hřebů)

Kapacita baterie 2.500 mAh

Nabíjecí adaptér 100-240V AC. (50 nebo 60Hz)

Doba nabíjení 90 minut do plného nabití

Pracovní teplota 0ºC až 50ºC
*  Z bezpečnostních důvodů nástroj vyžaduje k práci alespoň 2 hřeby v 

zásobníku

FOX výkonný plynový zásobník

Model Číslo výrobku
Výška Objem

[mm] [mm]

Plynový zásobník* 91GASA 180 80
  * Kapacita 1.000 hřebů

FOX baterie a nabíjecí adaptér
Model Číslo výrobku

FOX baterie FOXBAT
FOX nabíjecí adaptér FOXCARSET

FOX sada a  
příslušenství

FOX plynová hřebíkovačka
Model Číslo výrobku

FOX 20 sada se zásobníkem pro 20 hřebů* FOX20

FOX 40 sada se zásobníkem pro 40 hřebů* FOX40
  *  Sada obsahuje:: hřebíkovačku FOX, ochranné brýle, špunty do uší, 2 baterie 

Li-iON, 1 nabíjecí adaptér, kufřík, nástroj pro čištění a uživatelskou příručku.



CELO FOX

FOX hřebíkovačka je určena pro šikovné a rychle  
pracující řemeslníky. Instalace sádrokartonových  
konstrukcí vyžaduje techniku a efektivitu. Plynová 
hřebíkovačka FOX je navržena tak, aby zvýšila vaší produk-
tivitu  při upevňování sádrokartonových profilů do betonu:  
s výkonem dvou hřebů za sekundu a nepřetržitou prací bez 
dobíjení nebo výměny baterie až pro 8.000 hřebů.

Vysoce účinná plynová 
hřebíkovačka  
pro montáže sádrokarto-
nových plechových profilů

Led kontrolka 
stavu baterie

Snadno 
vyjímatelná 

hlaveň

Nastavitelná 
hloubka zarážení 

hřebů

Li-iON baterie

Nastavitelný  
boční hákOchrana 

proti prachu

• Velmi výkonná, jeden ply-
nový zásobník až pro 1.000 
hřebů

• Síla 85 Joulů pro snadné 
zaražení hřebu do staveb-
ního  podkladu

• Rychlé dobítí - 2 minuty 
nabíjení Vám umožní 200 
výstřelů

Rychloupínací systém 
pro snadné uvolnění 
zaseklého hřebu

Ergonomická 
rukojeť

Plynová hřebíkovačka FOX je dokonalým nástrojem
pro snadnou instalaci profilů pro sádrokartonové příčky. Pro více 
informací včetně dalších alternativních příkladů použití ve staveb-
nictví naštivte naše webové stránky: 
www.celofixings.com/fox-for-drywall-installations
nebo použijte QR kód. 


