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Vid arbete med spikpistoler skall ARBETARSKYD
A
DDSSTYRELSE
ENS
FÖRFATTNINGSS
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as.
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VARNING

FÖ
ÖRHINDRA ALLV
VARLIGA PERSO
ON- ELLER UTRU
USTNINGSSKADO
OR
GE
ENOM ATT NO
OGGRANT STUD
DERA OCH SÄT
TTA DIG IN I NEDANSTÅEN
NDE
SÄ
ÄKERHETSFÖRES
SKRIFTER INNAN
N DU BÖRJAR AN
NVÄNDA VERKTY
YGET. OM DU IN
NTE
FÖ
ÖLJER VARNING
GSTEXTERNA KAN
K
DÖDSFALL
L ELLER SVÅ
ÅR PERSONSKA
ADA
UP
PPKOMMA.
SÄKE
ERHETSÅTGÄRD
DER VID ANVÄND
DNING AV VERK
KTYGET
1. AN
NVÄND SÄKERH
HETSGLASÖGON
N ELLER ÖGONSSKYDD
Deet finns alltid risk för
fö ögonskador på grund
g
av damm som
m virvlas upp av utb
blåsningsluften ellerr av
spik som kan flyga uppp om verktyget an
nvänds felaktigt. Däärför måste du alltid
d ha säkerhetsglasögon
v
elller ögonskydd på diig när du använder verktyget.
Bååde arbetsgivaren och
o användaren är ansvariga
a
för att öggonskydd används. Ögonskyddsutrustn
ning
skka uppfylla kraven enligt amerikansk standard ANSI Z887.1 (rådets direktiv
v 89/686/EEG den 21
deecember 1989) och ge
g skydd både fram
mtill och på sidorna.
Arrbetsgivaren är skylldig att övervaka attt ögonskyddsutrustnning bärs av dem so
om använder verkty
yget
occh av all annan persoonal inom arbetsom
mrådet.
Ob
bs: Glasögon utaan sidoskärmar och ansiktsvisir ger intee ensamma tillräckliigt skydd.
2. HÖ
ÖRSELSKYDD KAN
K
VARA NÖDVÄNDIGA I VISSA
A OMGIVNINGAR
R
Efftersom arbetsförhålllandena innebär ex
xponering för höga bbullernivåer som kaan orsaka hörselska
ador
är både arbetsgivarenn och användaren skyldiga
s
att se till aatt erforderliga hörsselskydd tillhandah
hålls
området.
occh används av all peersonal inom arbetso

3. AN
NVÄND LÄMPL
LIG KLÄDSEL OCH
O
ERFORDER
RLIG SKYDDSU
UTRUSTNING MED
M
HÄ
ÄNSYN TILL ARB
BETSMILJÖN
Om
m arbetsmiljön krääver det bör du anv
vända arbetskläder med långa ärmar och
o skyddsutrustnin
ng i
forrm av hjälm, skyddsskor m.m.
4. FÖ
ÖRSIKTIGHETSÅ
ÅTGÄRDER FÖR
R GASPATRONEN
N
Gaaspatronen innehålller brännbara gaser under tryck. Om ddu inte följer anvisn
ningarna kan explossion
elller brand uppstå.
K
gaspatroner..
 Använd enbart Kitpro

patronen på en plats med dålig ventillation.
 Förvara inte gasp

 Utsätt inte gaspattronen för direkt so
olsken.
Låt inte gaspatroneen ligga i en bil elleer i en väska där tem
mperaturen kan bli hög.
h Den kan
explodera. En begaagnad och tom gasp
patron innehåller forrtfarande brännbar drivgas
d
som kan
expandera och orsaaka att behållaren exploderar.

 Förvara gaspatroneen vid omgivningsteemperatur högst 50 °C.
Gaspatronen innehhåller brännbar gas under
u
tryck. Om den
en utsätts för temperraturer högre än 50 C

kan gas läcka ut elller explodera så att brand uppkommer..

 Andas aldrig in gasen.
g

na eller återvinna tomma
t
gaspatroneer.
 Försök inte bränn

 Spruta aldrig gassen mot människorr.

miproppen från ga
aspatronens underssida förrän vid avffallshanteringen.
 Ta inte bort gumm

g
 Stick inte hål på gaspatronen.

5. SÄ
ÄKERHETSÅTGÄ
ÄRDER FÖR LAD
DDARE OCH BAT
TTERI UNDER LA
ADDNING
 Använd enbart våår laddare art nr GDLADD.
G
Använd enbart vårr laddare art nr GDL
LADD till verktygett. Anslut aldrig verk
ktyget till en
strömkälla eller till något annat upplad
ddningsbart batteri,, torrbatteri eller bilb
batteri.
utveckling eller brannd.
Det kan orsaka havveri, skador, värmeu
.Se sid.
 Använd enbart våårt batteri art GDB
BATT för att laddaa batteriet..
Om du använder en annan laddare kan
n batteriet bli otillrääckligt laddat och kaan dessutom gå
sönder, antändas eller alstra värme.

 Ladda batteriet före
fö användning.
Ett nytt batteri, elleer ett batteri som inte har använts undeer lång tid, kan even
ntuellt vara otillräckligt
laddat på grund avv självurladdning.

 Ladda batteriet med
m föreskriven sp
pänning.
Anslut laddaren tilll eluttag 240 V AC (hushållsuttag). Laadda alltid batteriet med
m föreskriven
spänning. Annars kan
k värmeutvecklin
ng eller brand uppståå.

 Använd aldrig traansformator, t.ex. tillsatstransformat
t
tor, som strömkälla för laddaren.
Det kan medföra funktionsfel
fu
hos ladd
daren eller göra att dden bränns sönder.

kströmskälla för attt ladda batteriet.
 Använd aldrig billgenerator eller lik
Det kan medföra funktionsfel
fu
hos ladd
daren eller göra att dden bränns sönder.
b utsatt för regn, vattenstänk eller fukt.
f
 Ladda aldrig battteriet där det kan bli
Om batteriet laddaas i närvaro av fukt finns
f
risk för elektriisk stöt eller kortslu
utning, som kan orsa
aka
sönderbränning elller brand.
a händer.
 Ta aldrig i stickkoontakten med våta
Du riskerar att få en
e elektrisk stöt.
ller liknande.
 Täck aldrig över en laddare som är i drift med duk ell
Det kan orsaka värrmeutveckling som i sin tur medför sönnderbränning eller brand.
b
n komma i närheten
n av öppen eld.
 Låt inte laddaren
11

b
ämnen.
 Ladda inte batterriet i närheten av brännbara
12

p en plats med god
d luftväxling och m
med skydd mot dirrekt solsken.
 Ladda batteriet på
Laddning i direkt solsken
s
kan orsaka överhettning av ladddaren med åtföljand
de sönderbränning
eller brand.
v omgivningstemperatur 0–40 C.
 Ladda batteriet vid
Vid andra temperaaturer föreligger bran
ndrisk.
14

n sätta igen ventilatiionsöppningarna elller batterianslutning
gen
 Se till att främmannde föremål inte kan
på laddaren.
Det kan orsaka eleektrisk stöt eller skador. Använd laddareen i dammfri miljö.

15

 Hantera nätsladd
den försiktigt.
Bär inte verktyget i nätadaptersladden
n och dra inte i sladdden när du tar ut stickkontakten ur
ng. Se också noga tilll
vägguttaget. Du kaan skada sladden occh orsaka strömavbrrott eller kortslutnin
att sladden inte kom
mmer i kontakt med
d vassa föremål, varrma ämnen, olja eller fett. Byt ut
nätsladden mot en ny om den har bliv
vit skadad.

17

 Kortslut aldrig baatteriets kopplingssplint (metalldelen)).
Vid kortslutning upppkommer höga strrömstyrkor som kann överhetta batteriet så att det skadas elller
bränns sönder.
18

 Kasta aldrig batteeriet på eld.
Det kan explodera.

6. VA
AR FÖRSIKTIG NÄR
N
DU ANSLUT
TER BATTERIET TILL VERKTYGET
Näär du ansluter batterriet till verktyget mååste du tänka på neddanstående, för att inte orsaka
funnktionsfel.
1. Rör inte avtryckareen med fingret.
ycket.
2. Tryck inte kontakttarmen mot arbetssty
e
fingrar kommaa i närheten av mynnningen.
3. Låt aldrig händer eller
7. KO
ONTROLLERA FÖLJANDE
F
NÄR BATTERIET
B
ÄR A
ANSLUTET
Annslut batteriet till veerktyget innan du bö
örjar använda det. T
Tryck inte kontaktarrmen mot
arbbetsstycket. Sätt in spik och gaspatron och utför nedanståeende kontroller.
1. Kontrollera att det hörs att verktyget är
ä igång efter att battteriet har anslutits.
Om du ansluter battteriet och trycker in kontaktarmen helt startar fläkten, men
n det är normalt.
*O
2. Kontrollera att intee värmeutveckling eller
e
onormala lukteer eller ljud uppkom
mmer.
m verktyget alstrar värme eller avger onormala
o
lukter ellerr ljud när det startass är detta ett tecken på
Om
fell. Om du använder verktyget
v
i sådant tiillstånd utsätter du ddig för olycksrisk. Kontakta
K
vår service
e
om
m du upptäcker någoot onormalt.

8. DR
RA UT STICKKO
ONTAKTEN UR EL
LUTTAGET NÄR
R LADDAREN INT
TE ANVÄNDS

9. AN
NVÄND INTE VE
ERKTYGET PÅ PL
LATSER MED DÅ
ÅLIG VENTILATIION
Om
m luftväxlingen är dålig
d
kan du drabbaas av syrebrist.

10. UN
NDVIK DIREKT SOLSKEN
S
Lååt inte gaspatronen ligga
l
i en bil eller i en väska där temper
eraturen kan bli hög.Den kan explodera.
Enn begagnad och tom
m gaspatron innehålller fortfarande brännnbar drivgas som kaan expandera och
orssaka att behållaren exploderar.

11. AN
NVÄND ALDRIG VERKTYGET I NÄRHETEN
N
AV F
FLYKTIGA BRÄN
NNBARA ÄMNEN
Annvänd aldrig verktyyget i närheten av beensin, thinner, gas, m
målarfärg eller lim. Det kan orsaka bran
nd
elller explosion.

12. LÅ
ÅT INTE VERKTY
YGET KOMMA I NÄRHETEN AV ELD

NVÄND INTE VE
ERKTYGET OM TEMPERATUREN
T
N ÄR LÄGRE ÄN -7 C ELLER
13. AN
HÖ
ÖGRE ÄN 49 C. DET
D
KAN SKADA
AS, ANTÄNDAS E
ELLER EXPLODE
ERA.
-7 C eller lägre: verkktygets stomme kan skadas.
kadad och orsaka bra
rand eller explosion.
499 C eller högre: gasspatronen kan bli sk

R PÅ MYCKET FUKTIGA
14. AN
NVÄND INTE VE
ERKTYGET I REG
GNVÄDER ELLER
F
STÄLLEN
Deet kan orsaka funktiionsfel.

15. ST
TÅ ALDRIG MITT
T EMOT VARAND
DRA UNDER SPIK
KNINGEN
Om
m du och en arbetskkamrat står mitt emo
ot varandra under sppikningen kan en feelaktigt indriven spik
k
trääffa och skada din arbetskamrat.
a
E UPP FÖR HETA
A VERKTYGSDEL
LAR
16. SE
Om
m verktyget användds länge kan spetsen
n och kontaktarmen bli varma. Var försiiktig så att du inte
bräänner dig.

ÖR INTE VID AVT
TRYCKAREN NÄ
ÄR DU ANVÄNDE
ER KROKEN
17. RÖ
Hååll aldrig fingret på avtryckaren när du använder kroken.
A BORT GASPATR
RONEN OCH BAT
TTERIET OCH T
TÖM MAGASINET
T NÄR
18. TA
VE
ERKTYGET INTE
E SKA ANVÄNDA
AS LÄNGRE
Taa alltid ut gaspatroneen och batteriet ur verktyget
v
och töm m
magasinet när arbeteet är färdigt, vid
avvbrott i arbetet, när du
d lämnar verktygett utan tillsyn, när duu flyttar det till ett nytt
n arbetsställe, vid
insställning, isärtagninng eller reparation av
v verktyget och vidd borttagning av fasttnad spik.
19. KO
ONTROLLERA ATT
A ALLA SKRUV
VAR ÄR ÅTDRAG
GNA
Löösa eller felmonteraade skruvar kan orsaaka olycksfall och skkada verktyget när det
d används.
Koontrollera att alla skkruvar är rätt monterrade och ordentligt åtdragna innan du börjar
b
använda
veerktyget.

20. RÖ
ÖR INTE AVTRYC
CKAREN OM DU
U INTE SKA DRIV
VA IN EN SPIK
Röör aldrig avtryckaren utom när du ska driva
d
in en spik. Dett är farligt att gå om
mkring med
avvtryckaren intryckt. Undvik detta och liknande beteenden.

21. RIIKTA ALDRIG MY
YNNINGEN MOT
T DIG SJÄLV ELL
LER NÅGON ANN
NAN PERSON
Om
m du riktar mynninggen mot någon annaan person kan du orrsaka allvarliga olyccksfall om verktyget
skkulle avfyras av missstag. Se till att mynn
ningen aldrig riktass mot någon person,, oavsett om
gaaspatronen och batteeriet är insatta eller ej, när du laddar ochh tömmer magasineet eller utför liknand
de
åtggärder.
NVÄND FÖRESK
KRIVNA FÄSTELE
EMENT
22. AN
Om
m du använder andrra fästelement än dee föreskrivna fungerrar verktyget inte so
om avsett. Använd
ennbart föreskrivna fässtelement tillsammaans med verktyget.
23. PL
LACERA MYNNIN
NGEN KORREKT
T MOT ARBETSY
YTAN
Veerktyget får bara avffyras om det har kon
ntakt med arbetsytaan. Håll alltid verkty
yget stadigt mot den
n
ytaa där spiken ska drivas in. Om du inte placerar
p
mynningenn rätt kan spiken fly
yga upp, vilket är
myycket farligt.

24. HÅ
ÅLL HÄNDER OC
CH KROPPSDELAR BORTA FRÅN
N MYNNINGEN
Näär du laddar verktygget och använder deet får du aldrig låta hhänder eller andra kroppsdelar
k
komma i
näärheten av verktygsm
mynningen. En oavssiktlig träff i händerrna eller kroppen kaan orsaka svåra skad
dor.

25. DR
RIV INTE IN SPIK
K NÄRA ARBETS
SSTYCKETS KAN
NTER OCH HÖRN
N OCH SPIKA INTE
IT
TUNT MATERIAL
L
Arrbetsstycket kan spllittras och spiken kaan flyga iväg och trääffa någon

26. DR
RIV INTE IN SPIK
K OVANPÅ ANNA
AN SPIK
Om
m en spik drivs in ovanpå
o
en annan spik kan den deformerras och orsaka skador.

27. TA
A BORT SPIK, GA
ASPATRON OCH BATTERI NÄR A
ARBETET ÄR FÄR
RDIGT
Om
m spik lämnas kvar i magasinet efter attt arbetet är färdigt ffinns risk för allvarliga olyckor när
arbbetet återupptas om
m verktyget hanteras oförsiktigt, eller viid insättning av gasp
patronen och batteriiet.
Taa därför alltid bort kvarvarande
k
spik, gaaspatron och batteri när arbetet är färdig
gt.
ONTROLLERA OFTA
O
KONTAKTS
STOPPMEKANISSMENS FUNKTIO
ON, OM
28. KO
VE
ERKTYGET ÄR FÖRSETT
F
MED SÅDAN
S
Annvänd inte verktygeet om inte stoppet fu
ungerar korrekt. Dett kan orsaka oavsikttlig avfyring. Gör in
nga
inggrepp som kan ävenntyra kontaktstoppm
mekanismens funktioon.
29. AR
RBETE MED VER
RKTYGET UTOM
MHUS ELLER PÅ
Å HÖG HÖJD
Viid arbete på tak ellerr liknande lutande ytor
y bör du börja spiikningen längst ned
d och arbeta dig uppåt.
Sppikning baklänges kan
k vara farligt efterrsom du kan förloraa fotfästet.

30. AN
NVÄND ALDRIG VERKTYGET OM
M NÅGON DEL ((T.EX. AVTRYCKA
AREN ELLER
KO
ONTAKTARMEN
N) ÄR OBRUKBAR
R, SAKNAS, HAR
R FÖRÄNDRATS ELLER
E
INTE
FU
UNGERAR KORR
REKT
31. AV
VFYRA ALDRIG VERKTYGET
V
RA
AKT UT I LUFTEN
N
Krringflygande spik medför
m
risker och pååfrestningarna på veerktyget blir stora.
32. UT
TGÅ ALLTID FRÅ
ÅN ATT DET FINNS SPIK I VERKT
KTYGET

33. BE
ETRAKTA VERK
KTYGET SOM ETT ARBETSREDSK
KAP
34. LE
EK INTE MED VE
ERKTYGET

35. LA
ADDA ALDRIG VERKTYGET
V
MED
D SPIK OM NÅG
GOT AV MANÖVERORGANEN (T.E
EX.
AV
VTRYCKAREN ELLER
E
KONTAKT
TARMEN) ÄR AK
KTIVT
36. SK
KÖT OM VERKTY
YGET VÄL
Reengör verktyget medd en torr och mjuk trasa.
t
Använd aldrigg våta trasor eller fly
yktiga lösningsmedel
som thinner eller benssin.

NDVIK DIREKT SOLSKEN
S
37. UN
Lååt inte verktyget elleer laddaren ligga län
nge i direkt solsken..

E TILL ATT BORD
DET DÄR VERKT
TYGET PLACERA
AS ÄR STADIGT, SÅ ATT DET INT
TE
38. SE
KA
AN DEFORMERA
AS ELLER FALLA
A OMKULL
M MASKINEN AN
NVÄNDS FÖR ET
TT SPECIELLT ÄN
NDAMÅL ELLER
R I EN SPECIELL
L
39. OM
OM
MGIVNING SOM
M INTE BEHANDL
LAS I DENNA BR
RUKSANVISNING
G, KAN ANDRA
FÖ
ÖRESKRIFTER OCH
O
FÖRHÅLLN
NINGSREGLER BE
EHÖVA TILLÄM
MPAS
NVÄND ENBART
T TILLBEHÖR SO
OM ÄR GODKÄND
DA AV GOTHIA FÄSTTEKNIK
F
TIL
LL
40. AN
VE
ERKTYGET
ÅLL UNDER ARB
BETET SPIKNING
GSVERKTYGET P
PÅ SÅDANT SÄT
TT ATT DET INTE
E
41. HÅ
KA
AN ORSAKA HUV
VUD- ELLER KR
ROPPSSKADOR V
VID EVENTUELL
L REKYL, SOM KA
AN
UP
PPKOMMA VID AVBROTT
A
I ENER
RGITILLFÖRSEL
LN ELLER OM HÅRDA
H
PARTIER
PÅ
ÅTRÄFFAS I ARB
BETSSTYCKET.

IAKT
TTA FÖLJANDE ALLMÄNNA
A
FÖRSIKTIGHETSÅTG
GÄRDER FÖRUT
TOM DE
ANDR
RA VARNINGAR SOM GES I BRUK
KSANVISNINGEN
N
 Anvvänd inte verktyget som
s
hammare.
 Tapppa inte verktyget occh slå inte till det.
 Anvvänd inte våld.
 Anvvänd verktyget enbarrt för dess avsedda ändamål.
 Ta aldrig bort manöveroorganen (t.ex. avtrycckaren eller kontakttarmen) och gör ing
ga förändringar av
m.
dem
 Förvvara verktyget, gasppatronen och batterieet på torrt ställe, oåttkomligt för barn, när
n de inte används.
 Anvvänd inte verktyget utan
u säkerhetsvarnin
ngsskylten.
 Änddra inte verktygets ursprungliga
u
utformn
ning eller funktion uutan medgivande frrån GOTHIA
FÄS
STTEKNIK.

2. Användande
Ladda och ladda ur gaspatron






Öppna gasluckan genom att dra i luckan
och rotera
Sätt i gaspatronen i kammaren. Passa in
gaspatronens munstycke till pistolens
gasfattning.
Stäng luckan.

Ladda och ladda ur spik











Anslut batteri och gaspatron före spiken.
Verktygen kan repetera en gång när
batteriet ansluts. Om man laddar spiken
före batteriet ansluts kan verktyget avfyras
av misstag.
Peka inte verktyget mot någon och håll
inte fingret på avtryckaren vid laddning.
För att ladda spiken, för in spikstrippen i
magasinets bakre öppning och förbi
spikstoppen.
Dra i påskjutaren tills den är förbi
spikstoppen.
Släpp påskjutaren så att den skjuter på spiken och matar på den in i nosen.
För att mata ur spiken ur magasinet, tryck in release spaken på påskjutaren och
luta verktyget för att föra spiken till bakänden av magasinet.
Ta ut spiken genom att trycka på med påskjutaren.

För 3-stegs magasin, genomför samma procedur och fortsätt sedan
med följande steg.





För att ladda spik, dra bak påskjutaren tills det stannar i bakre läget.
För in spikstrippen i magasinets bakre öppning
Släpp påskjutaren så att den skjuter på spiken och matar på den in i nosen.



För att mata ur spiken ur magasinet, tryck in release spaken på påskjutaren och
för ut spiken genom bakänden av magasinet.
Djupinställning





Verktyget är utrustat med djupinställning. Testa
slagdjupet på en bit trä före du börjar spika.
Skruva på ratten för att justera slagdjupet.
Upprepa proceduren tills du funnit önskat slagdjup.

Avfyrning





Verktyget kan endast avfyra enkelskott, dvs både avtryckare och
friskjutningsspärr skall lösgöras mellan varje skott.
För att avfyra verktyget, pressa friskjutningsspärren mor underlaget och pressa
in avtryckaren.
För att skjuta igen skall både friskjutningsspärren och avtryckaren först återgå
till normalläge.
Var säker på att verktyget är säkert placerat mot underlaget före du avfyrar det.

Rensa spiktrassel, rakbandade spikverktyg









I händelse av att spiken hakar upp sig och fastnar,
koppla ifrån gas och batteri innan du vidtar någon
annan åtgärd.
Kör in en Phillips nr 2 skruvmejsel eller
motsvarande i loppet.
Knacka på skruvmejseln med en hammare för att
pressa tillbaka verktygets spikdrivare och lösa
trasslet .
Använd en näbbtång eller motsvarande för att
avlägsna spiken. Använd inte fingrarna.
Om åtgärderna ovan inte löser problemet, skruva lös magasinet med näbbtång
eller motsvarande. Montera på magasinet igen.

Rensa spiktrassel dyckertpistoler


I händelse av att spiken hakar upp sig och fastnar, koppla ifrån gas och batteri
innan du vidtar någon annan åtgärd.



Kör in en Phillips nr 2 skruvmejsel eller
motsvarande i loppet.



Knacka på skruvmejseln med en
hammare för att pressa tillbaka verktygets
spikdrivare och lösa trasslet .



Använd en näbbtång eller motsvarande
för att avlägsna spiken. Använd inte
fingrarna.



Om åtgärderna ovan inte löser problemet, skruva lös magasinet med näbbtång
eller motsvarande. Montera på magasinet igen.

Batteri











Verktyget levereras med 2
batterier. Laddning tar ca 2
timmar.
LED lampan lyser inte när
batteriet inte är anslutet.
En LED lampa lyser rött när
batteriet laddas.
En annan LED lampa lyser grönt
när batteriet är fulladdat.
Om något fel uppstår med
laddningen blinkar båda LED
lamporna.
När ett laddat batteri ansluts till
verktyget kommer en LED lampa
på verktyget att lysa grönt.
Om batteriet laddats ur kommer
LED lampan på verktyget att
skifta till rött. Byt batteri.

Varning: Koppla alltid ifrån gaspatron och batteri innan ni
utför något underhåll på verktyget.

3. Underhåll
Allmänt underhåll
Håll alltid verktyget rent. Torka bort fett eller olja med torr och ren trasa för
att förebygga att verktyget tappas. Undvik lösningsmedelsbaserade
rengöringsmedel, vissa lösningsmedel skadar verktygets komponenter.
För full effektivitet, rengör filtret vid luftintaget regelbundet.
Smörjning och rengöring



Detta verktyg skall inte smörjas då gaspatronerna redan innehåller
tillräckligt med smörjning.
Förbränningskammaren och cylindern kan rengöras med
bilförgasarrengöring. För att blottlägga de inre komponenterna skall
man då avlägsna de båda skruvarna på handtaget och 4 skruvarna på
topplocket .

Kall väderlek
Detta verktyg är inte rekommenderat att användas vid låga temperaturer.
Kall väderlek sänker verktygets prestanda. Använd det inte under -7 ° C.

4. Tekniska data

B18/50-J2
Dyckertdimension
Dyckertlängd
Vikt
Mått LxBxH
Laddkapacitet
Skott per batteriladdning
Batteri
Laddtid
Skott per gaspatron
Hastighet
Skottgräns
Arbetstemperatur

18 gauge / 1,05 - 1,25 mm
15 - 50 mm
2,05 KG
320x86x285
1 strips, 100 dyckert
~ 5200
6 V NiMH
~ 2 timmar
~ 1000
2-3 skott / sekund
~ 500 skott per timma
~ -7 till +49°C

B16/64-J2
Dyckertdimension
Dyckertlängd
Vikt
Mått LxBxH
Laddkapacitet
Skott per batteriladdning
Batteri
Laddtid
Skott per gaspatron
Hastighet
Skottgräns
Arbetstemperatur

16 gauge / 1,4 - 1,6 mm
19 - 64 mm
2,18 KG
315x86x274
2 strips, 100 dyckert
~ 4500
6 V NiMH
~ 2 timmar
~ 1000
2-3 skott / sekund
~ 500 skott per timma
~ -7 till +49°C

B15/65
Dyckertdimension
Dyckertlängd
Vikt
Mått LxBxH
Laddkapacitet

15 gauge / 1,8 mm
32 - 64 mm
2,38 KG
332x126x310
1 strips, 100 dyckert

Skott per batteriladdning
Batteri

~ 4500
6 V NiMH

Laddtid

~ 2 timmar

Skott per gaspatron
Hastighet
Skottgräns
Arbetstemperatur

~ 1000
2-3 skott / sekund
~ 500 skott per timma
~ -7 till +49°C

5. CE Intyg
B18/50-J2

B16/64-J2

B15/65

6. Sprängskisser & reservdelslista
B18/50-J2

B18/50-J2

B16/64-J2

B16/64-J2

B15/65

B15/65
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