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SPIKERPISTOLER
UTVIKLET FOR DET
NORDISKE KLIMAET
ESSVE har et bredt utvalg spikerpistoler spesielt utviklet for det nordiske
klima. Alle våre maskiner er slitesterke og ergonomiske. Pistolene
er utviklet i samarbeid med norske håndverkere og funksjonene er
optimalisert etter deres ønske:
• magnesiumkropp for lavere vekt
• gummierte håndtak og brytere som gir bedre grep og isolering mot kulde
• justerbar utblåsning som leder vekk trykkluften
• verktøyfri dybdejustering
• Euro-svivelkobling på luftpistoler for smidig håndtering
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GASS ELLER
TRYKKLUFT
Spikerpistoler drives av trykkluft eller gass. Hvilken drivkilde du skal velge
kommer an på hvilken jobb som skal gjøres og hva du selv foretrekker.
Mange liker å jobbe med trykkluft ved større, kontinuerlige spikringsarbeider
og velger gass til kortvarige jobber eller når strøm til kompressoren ikke
er tilgjengelig.
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SPIKERPISTOLER LUFT
Våre rettbåndede spikerpistoler finnes med ulike vinkler på magasinet. Pistolen
med 34 grader er lettere enn de andre fordi den har kortere magasin.
NB! Når du skal kjøpe spiker må du vite vinkel på pistolen.

17°

21°
FN 17/90

LUFTDREVNE
SPIKERPISTOLER
ESSVEs luftdrevne spikerpistoler er lette og stillegående. De egner seg godt til
jobber der du skal spikre mye, for eksempel ved montering av råbygg, lekting av
tak, panel, listing og utforing.

34°
FN 21/90

FN 34/90

Lufttrykk: 8 bar (120 psi)

Lufttrykk: 8 bar (120 psi)

Lufttrykk: bar (120 psi)

Spikertype: 17° rettbåndet

Spikertype: 21° rettbåndet

Spikertype: 34° rettbåndet

Spikerdiameter: 2,8–3,1 mm

Spikerdiameter: 2,8–3,1 mm

Spikerdiameter: 2,8–3,1 mm

Spikerlengde: 50–90 mm

Spikerlengde: 50–90 mm

Spikerlengde: 50–90 mm

Magasinkapasitet: 64 stk.

Magasinkapasitet: 64 stk.

Magasinkapasitet: 67 stk.

Vekt: 3,4 kg

Vekt: 3,4 kg

Vekt: 3,2 kg
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PLASS
TIL MANGE
SPIKER

COILPISTOLER

BESLAGSPIKERPISTOL

Coilpistoler har større magasin og rommer betydelig flere spiker enn de
rettbåndede magasinene.

Vår beslagspikerpistol er perfekt for spikring av beslagspiker på en rask,
skånsom og kostnadseffektiv måte. Takket være pistolens «småhamring»
passer den utmerket til beslag, spikerplater, bygningsvinkler og lignende.
Denne type pistol brukes ofte til jobber med takstoler og bærebjelker.

TAKPAPP

15°

15°
CN 15/65

Lufttrykk: 8 bar (120 psi)
Spikertype: 15° coil
Spikerdiameter: 2,8 mm
Spikerlengde: 32–65 mm
Magasinkapasitet: 200–400 stk.
Vekt: 2,1 kg

15°
CN 15/90

CRN 15/45

Lufttrykk: 8 bar (120 psi)
Spikertype: 15° coil
Spikerdiameter: 2,5–3,1 mm
Spikerlengde: 45–90 mm
Magasinkapasitet: 150–300 stk.
Vekt: 3,3 kg

Lufttrykk: 8 bar (120 psi)
Spikertype: 15° coil
Spikerdiameter: Maks 3,1 mm
Spikerlengde: 19–45 mm
Magasinkapasitet: 120 stk.
Vekt: 2,38 kg

34°
MCN 34/50

Lufttrykk: 7–8 bar (70–120 psi)
Spikertype: 34° beslagspiker
Spikerdiameter: 4,0 mm
Spikerlengde: 40 og 50 mm
Magasinkapasitet: 25 stk.
Vekt: 1,88 kg
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DYKKERTPISTOLER

KLAMMERPISTOLER

ESSVEs trykkluftdrevne dykkertpistoler finnes i to varianter:

ESSVEs klammerpistoler finnes i to varianter.

F18 - 1,2 mm: Perfekt for finsnekring som lister, sokler og utforinger.

M2 (PZ)-klammer Til hardere platemateriale, f.eks. MDF,
spon og sementbasert materiale.

F16 - 1,6 mm: Til himling og innvendig panel samt lettere snekkerarbeid.

H 500 Til montering av takplater, OSB- og finerplater.

0°

0°
BN 1,2/55

Lufttrykk: 8 bar (120 psi)
Dykkerttype: F 18
Dykkertdiameter: 1,2 mm
Dykkertlengde: 15–55 mm
Magasinkapasitet: 106 stk.
Vekt: 1,2 kg

BN 1,6/64
Lufttrykk: 8 bar (120 psi)
Dykkerttype: F 16
Dykkertdiameter: 1,6 mm
Dykkertlengde: 19–64 mm
Magasinkapasitet: 108 stk.
Vekt: 1,6 kg

0°

0°
MS M2/50

Lufttrykk: 8 bar (120 psi)
Klammertype: M2 (PZ)
Klammerdiameter: 1,6 mm
Klammerlengde: 19–50 mm
Magasinkapasitet: 150 stk.
Vekt: 2,5 kg

MS 500/40
Lufttrykk: 8 bar (120 psi)
Klammertype: H 500
Klammerdiameter: 1,2 mm
Klammerlengde: 16–40 mm
Magasinkapasitet: 100 stk.
Vekt: 1,4 kg

SMIDIG OG
LETT
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SPIKERPISTOLER GASS
Våre tre rettbåndede gasspistoler har ulike vinkler på magasinet. Velg den
pistolen som passer deg best.
NB! Når du skal kjøpe spiker må du vite vinkel på pistolen.

17°

21°
FNG 17/90

GASSDREVNE
SPIKERPISTOLER
Gassdrevne spikerpistoler egner seg godt når du skal flytte deg mellom
forskjellige arbeidssteder på byggeplassen. Med gassdrift trenger du ikke bruke
tid på å trekke fram slanger og koble til kompressor siden pistolen er drevet av
gasspatroner. Spikerpistolene finnes med forskjellig vinkler på magasinet, slik at
du kan velge det som passer deg best.

34°
FNG 21/90

FNG 34/90

Drift: Gass, rød 165 mm
Kapasitet/patron: 1100 spiker

Drift: Gass, rød 165 mm
Kapasitet/patron: 1100 spiker

Drift: Gass, rød 165 mm
Kapasitet/patron: 1100 spiker

Kapasitet/lading: 4000
Spikertype: 17° rettbåndet
Spikerdiameter: 2,8–3,1 mm
Spikerlengde:
50–90 mm (80 mm ringspiker)
Magasinkapasitet: 64 stk.
Vekt: 3,4 kg

Kapasitet/lading: 4000
Spikertype: 21° rettbåndet
Spikerdiameter: 2,8–3,1 mm
Spikerlengde:
50–90 mm (80 mm ringspiker)
Magasinkapasitet: 64 stk.
Vekt: 3,4 kg

Kapasitet/lading: 4000
Spikertype: 34° rettbåndet
Spikerdiameter: 2,8–3,1 mm
Spikerlengde:
50–90 mm (80 mm ringspiker)
Magasinkapasitet: 67 stk.
Vekt: 3,2 kg

BRUK ESSVE
GASS RØD
165 MM
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DYKKERTPISTOLER GASS
ESSVEs gassdrevne dykkertpistoler finnes i to varianter:
F18 - 1,2 mm: Til finsnekring av lister, sokler og utforinger.
D16 - 1,6 mm: Til himlinger, innvendig panel, samt lettere snekkerarbeid.

BRUK
ESSVE GASS
GUL
78 MM

0°

20°
BNG 1,2/55

Drift: Gass, gul 78 mm
Dykkerttype: F 18
Spikerdiameter: 1,2 mm
Spikerlengde: 15–50 mm
Kapasitet/patron: 1100 dykkert
Kapasitet/lading: 4000
Vekt: 2,1 kg

BNG 1,6/64
Drift: Gass, gul 78 mm
Dykkerttype: D 16
Spikerdiameter: 1,6 mm
Spikerlengde: 19–64 mm
Kapasitet/patron: 1100 dykkert
Kapasitet/lading: 4000
Vekt: 2,2 kg

Gummiert grep
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DYKKERT
Vår dykkert finnes i to ulike
dimensjoner; 1,2 mm og 1,6 mm.
1,2 mm velges hovedsaklig til lister
og utforing, siden det lille hodet gjør
den nærmest usynlig. Ved montering
av innvendig panel og lettere
snekkerarbeider bør du velge 1,6 mm
som har større bæreevne.

MASKINSPIKER TIL
ALLE TYPER ARBEID
ESSVE har et bredt sortiment maskinspiker av høy kvalitet. Velg type maskinspiker
ut fra hvilken pistol du skal bruke og hva som skal spikres. Våre maskinspiker passer
de fleste spikerpistolmerker på markedet.

KLAMMER
Vår klammer har en ryggbredde på 10,8 mm. 500 klammer har en diameter på 1,2
mm, og brukes vanligvis til takplater, finer- og OSB-plater.
M2- og PZ-klammer har en diameter på 1,6 mm, og brukes oftest til MDF-,
spon- og sementbaserte plater som krever større bæreevne.
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RINGSPIKER
Ringspiker (kamgjenget spiker) anbefales når det
stilles høye krav til holdfasthet. Kamgjengene får
spikeren til å sitte bedre. Spikeren finnes til utendørs
og innendørs bruk.

HUGGEN/ KAMMET SPIKER
Huggen/kammet spiker har med sin grove struktur ekstra god festeevne.
Disse spikerne brukes til de fleste typer montering og finnes både med og
uten overflatebehandling.

PAPPSPIKER
Pappspikerens store runde hode gir god trykkfordeling
og egner seg derfor godt til skjøre materialer som
tak- og vindpapp, gips, asfaltplater og dampsperre.

BESLAGSPIKER
Beslagspiker har skaft med ringer («kamgjenger») og et flatt senkhode som
er tilpasset hullene i beslag og vinkler. Spikrene er ikke herdet og tåler derfor
bevegelser i konstruksjoner som påvirkes av fukt og ulike typer belastning.

TIPS!
Husk at minst 2/3
av spikeren skal gå
ned i materialet du
fester mot.

22

23

RETTBÅNDET/ STAVSPIKER
Finnes i tre forskjellige vinkler: 17, 21 og 34 grader.
17 og 21 grader er plastbåndet.

17°

NB! Ved lading i kalde temperaturer bør føringen i
magasinet alltid plasseres forsiktig bak den siste
remsen siden plasten blir hard.
Pappbåndet 34 grader maskinspiker har flere spiker
per remse. 34 graders spikerpistol har dermed ofte
et kortere magasin. Pappbåndet spiker er ikke
temperaturfølsom.

21°

34°

BÅNDTYPER
Maskinspiker leveres i to båndtyper: rettbåndet og rundbåndet, også kalt
stav og coil. Coilspiker har flere spiker i magasinet og er smart å bruke til
volumjobber der du ikke trenger å lade så ofte. Stavspiker passer bedre når
du trenger en lettere og mer smidig pistol.
Det finnes spiker med forskjellige vinkler. Konstruksjonsmessig gjør de
forskjellige vinklene nøyaktig samme oppgave, det er kun noen praktiske og
tekniske forskjeller.

0°

RUNDBÅNDET/ COILSPIKER
Finnes to ulike vinkler: 0 og 15 grader. Magasinet har
flere spiker per lading sammenliknet med stavspiker.
Coilpistolene har ulike løsninger for fremmating, og
spikerne passer kun i maskiner med tilsvarende grad.
0 grader spiker er plastbåndet og 15 grader spiker finnes
både som trådbåndet og plastbåndet. Fordelen med
plastbåndet spiker er at de ikke etterlater restmateriale
som kan ha en uheldig innvirkning på virket, mens
trådbåndet spiker er mest kostnadseffektivt.

15°
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OVERFLATEBEHANDLINGER
Maskinspiker finnes med flere forskjellige overflatebehandlinger som hver har
sine fordeler. Ved visse bruksområder er det viktig med fullgod rustbeskyttelse.
Utendørs montering krever bedre beskyttelse enn innendørs montering. Når du
velger overflatebehandling må du ta utgangspunkt hva slags materiale som skal
spikres, da enkelte materialer krever rustfri eller syrefaste stålkvaliteter for at
spikeren ikke skal ruste.

VELG RIKTIG RUSTBESKYTTELSE
Elforsinket/ sortfosfatert

C1

• Korrosivitetsklasse C1
• Ingen overflatebehandling
Innendørs
• Oppvarmede rom med tørr luft
• Ubetydelige mengder luftforurensning, f.eks kontor, butikk, skole og hotell

Elforsinket
• Korrosivitetsklasse C2
Innendørs
• Ikke oppvarmede rom med vekslende temperatur og fuktighet, f.eks
lagerlokale og idrettshall.
Utendørs
• Atmosfærer med lavt innhold av forurensninger og landlige områder

Varmforsinket

M-Fusion
• Korrosivitetsklasse C4
• Termodiffusjonsteknikk
Innendørs
• Rom med høy luftfuktighet
• Store mengder luftforurensning fra produksjonsprosesser,
f.eks kjemiske industrier og skipsverft

Utendørs
• Middels mengde salt i omgivelsene
• Påtagelige mengder luftforurensninger, f.eks industri og kystområder

Rustfri A2
• Korrosivitetsklasse C4

C2

C4

Stainless

A2
C4

Innendørs
• Rom med høy luftfuktighet
• Store mengder luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks
kjemiske industrier og skipsverft
Utendørs
• Middels mengde salt i omgivelsene
• Påtagelige mengder luftforurensninger, f.eks industri og kystområder

C3

• Korrosivitetsklasse C3
Innendørs
• Rom med middels fuktighet
• Store mengder luftforurensning fra produksjonsprosesser,
f.eks bryggeri, meieri og vaskeri
Utendørs
• Atmosfærer med en viss mengde salt
• Middels luftforurensning, f.eks byområder og lett industrialiserte områder

Syrefast A4
• Korrosivitetsklasse C5
Innendørs
• Rom med permanent kondensfukt
• Store mengder luftforurensning
Utendørs
• Industrielle områder med høy luftfuktighet
• Aggressivt miljø, f.eks kyst- og offshoreområder

Stainless

A4
C5
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M-FUSION

ESSVE har tatt i bruk moderne teknologi som reduserer negativ
miljøpåvirkning samtidig som produktene blir bedre beskyttet
mot rust.
M-Fusion er en moderne og meget effektiv måte for å
korrosjonsbeskytte spiker. Overflatebehandlingen gir svært godt
motstand mot korrosjon fordi beskyttelsen påføres jevnere enn ved
tradisjonell varmforsinking. M-Fusion spiker er C4-klassifisert.
M-Fusion-prosessen er miljøvennlig da den krever betydelig
mindre energiforbruk i tillegg til at overskuddet gjenvinnes.
Overflatebehandlingen utføres samme sted som spikeren blir
produsert, slik at miljøbelastende transport unngås.

• Den nye generasjonen overflatebehandling
• Bedre rustbeskyttelse (korrosivitetsklasse C4)
• Typegodkjent av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
• Mer miljøvennlig produksjonsteknikk
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UNNGÅ
SINKAVRENNING
Panel spikret med varmforsinket spiker bør alltid males eller oljes kort tid
etter montering. Ellers er det stor risiko for at sinken begynner å blø eller
renne, noe som gir skjemmende striper nedenfor og rundt innfestingen.
Dette oppstår på grunn av:
• utvasking av sinken, slik at det mister beskyttelsesevnen
• miljøaspekter som surt regn
• generelt aggressive omgivelser
• naturlige syrer som er iblandet forskjellige tresorter
Hvis virket skal være ubehandlet, må man velge syrefaste spiker. Dette
er ekstra viktig hvis panelet er behandlet med jernvitriol eller tjære eller
er laget av lerk, seder, eik, Kebony, Accoya, kjernefuru, ThermoWood eller
andre treslag som ikke trenger beskyttelse eller vedlikehold.

BRUK
SYREFASTE
SPIKER
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RÅBYGG
Råbygget skal bære hele huset. Derfor er det viktig at bjelkelag, stendere og
takstoler er dimensjonert og montert riktig for å tåle høy last og høy påkjenning.
Med riktig spikerpistol og spiker går jobben både enklere og raskere. Vær nøye
med å følge gjeldende byggforskrifter for spikring av råbygg.

SPIKERPISTOLER TIL RÅBYGG

FN 17/90

FN 21/90

COILPISTOLER TIL RÅBYGG

CN 15/65

BRUKSOMRÅDER

CN 15/90

FN 34/90

FNG 17/90

FNG 21/90

FNG 34/90

BESLAGSPIKERPISTOL

MCN 34/50

32

33

TAK
Et godt tak er viktig for et solid bygg. Med riktig verktøy går det både raskt og lett
å legge taket fra rupanel til takpapp og lekter. Mange foretrekker rundbåndede
spikre ved legging av tak, for å slippe å lade så ofte.
Legg undertaket med den høvlede overflaten oppover og den sporete kanten
ned langs takets fall. Bordene skal spenne over to fag og skjøtes over
takstolene. Bord med over 120 mm bredde skal spikres dobbelt. Vær nøye med at
ingen spikerhoder stikker opp, for det kan skade pappen. Planlegg godt slik at du
kan legge hele taket på én dag.

ANBEFALTE SPIKERPISTOLER TIL RUPANEL OG LEKTER:

CN 15/65

CN 15/90

FOR TAKPAPP:

CRN 15/45

UTVENDIG KLEDNING
Enten du velger stående eller liggende kledning går det med mange spiker.
Litt færre for liggende, siden du da ikke trenger spikerlekter, men kan spikre
panelet rett på luftelekten. Rettbåndede pistoler er litt lettere, mens coilpistoler
har større magasin slik at du ikke trenger å lade dem like ofte.

SPIKERPISTOLER TIL SPIKRING AV UTVENDIG KLEDNING UTVENDIG KLEDNING

FN 34/90

FN 21/90

FN 17/90

COILPISTOLER TIL SPIKRING AV UTVENDIG KLEDNING

CN 15/65

CN 15/90

FNG 34/90

FNG 21/90

FNG 17/90
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INNVENDIG PANEL

LISTER OG UTFORINGER

Innvendig panel kan endre et roms karakter radikalt. Liggende veggpanel
får rommet til å se dypere ut, mens stående gir en følelse av at det er høyt
under taket. Før du monterer panelet er det viktig at du lar det aklimatiseres i
rommet, slik at det ikke sprekker eller bøyer seg. Med en dykkertpistol får du
en nesten usynlig montering. På innvendig panel bruker du 1,6 mm dykkert,
siden den har har større bæreevne med en grovere stamme og større hode.

DYKKERTPISTOL TIL SPIKRING AV INNVENDIG PANEL

BN 1,6/64

PLATER OG HIMLINGER
Enten du skal montere takplater, OSB og finer eller hardere materialer som MDF
og sponplater, gjøres jobben enklere med klammerpistol. Klammerne holder
platen bedre på plass enn spiker og dykkert fordi kraften fordeles over ryggen
til klammeren.

MS 500/40

SPIKERPISTOLER TIL SPIKRING AV LISTER OG UTFORINGER

BN 1,2/55

BNG 1,6/64

TIL TAKPLATER, FINER OG OSB:

Lister og utforinger skjuler effektivt skjøter og gjennomføringer. Med våre
dykkertpistoler gjør du jobben raskt og effektivt. Du unngår sprekker og slipper
dermed å sparkle i ettertid. Spikring og utforing gjøres best med 1,2 dykkert,
som med sin smale stamme og lille hode gjør monteringen nærmest usynlig.
Ved kraftigere lister og utforing kreves det noen ganger at du bruker 1,6 dykkert.

TIL MDF-, SPON-/SEMENTPLATER:

MS M2/50

BNG 1,2/55
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VELG RIKTIG SPIKERPISTOL

PISTOLTYPE: Spikerpistol Spikerpistol Spikerpistol Spikerpistol Spikerpistol Spikerpistol Spikerpistol Spikerpistol

DRIVKILDE:
MAGASIN:
PRODUKT:

LUFT
RETT
FN 34/90

LUFT
RETT
FN 21/90

LUFT
RETT
FN 17/90

GASS
RETT
FNG 34/90

GASS
RETT
FNG 21/90

GASS
RETT
FNG 17/90

LUFT
COIL
CN 15/65

LUFT
COIL
CN 15/90

PISTOLTYPE:

Takpappistol

Beslagspikepistol

Dykkertpistol

Dykkertpistol

Dykkertpistol

Dykkertpistol

Klammerpistol

Klammerpistol

DRIVKILDE:
MAGASIN:
PRODUKT:

LUFT
COIL
CRN 15/45

LUFT
MCN 34/50

LUFT
BN 1,2/55

LUFT
BN 1,6/64

GASS
BNG 1,2/55

GASS
BNG 1,6/64

LUFT
MS5 00/40

LUFT
MS M2/50

HVA SKAL DU SPIKRE?

HVA SKAL DU SPIKRE?

RÅBYGG

RÅBYGG

LEKT

LEKT

UTVENDIG KLEDNING

UTVENDIG KLEDNING

GJERDE

GJERDE

TAKPAPP

TAKPAPP

BESLAG

BESLAG

MDF-PLATE

MDF-PLATE

SPONPLATE

SPONPLATE

SEMENTPLATE

SEMENTPLATE

TAKPLATE

TAKPLATE

FINER

FINER

OSB

OSB

GIPSPLATE

GIPSPLATE

GULVLISTER

GULVLISTER

UTFORING AV DØR OG VINDU

UTFORING AV DØR OG VINDU

INNVENDIG PANEL

INNVENDIG PANEL

MØBELTAPETSERING

MØBELTAPETSERING
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KOMPRESSORER
ESSVEs kompressorer er utviklet for å levere maksimal ytelse i forhold
til størrelsen. De har høyt trykk som gjør at du alltid har tilstrekkelig
luftkapasitet for å oppnå jevn spikring. Kompressorene har en unik
konstruksjon som kalles Low Noise System. De er mer stillegående enn
andre kompressorer og bidrar til et bedre arbeidsmiljø. Kompressorene
finnes i ulike størrelser og modeller, slik at du kan velge den kompressoren
som passer dine behov best.
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VELG RIKTIG
KOMPRESSOR
Hvilken kompressor du skal velge er avhengig av hva
du skal bruke den til. De oljesmurte modellene er
mindre følsomme for friksjonsvarmen som oppstår
i sylindrene når luften komprimeres, ettersom
oljen smører stemplene og sylindrene på en god
måte. Oljefrie kompressorer starter uten problemer
i vinterkulden, og bør generelt hvile ca. 40% av
arbeidstiden. Hvis du hører at kompressoren går hele
tiden, må arbeidstempoet senkes, slik at tanken
rekker å fylles med luft i samme takt som
den tømmes.
Forenklet kan man si at en stor pistol trenger en stor
kompressor med stor lufttank som rekker å tømmes
og fylles i takt med spikerpistolens luftbehov. Oljefrie
kompressorer egner seg godt til spikerpistoler som
trenger relativt lite luft. Oljesmurte varianter egner
seg til mer luftkrevende verktøy.
Det skilles også mellom 8 og 10-bars kompressorer,
dvs. trykket når motoren på kompressoren slutter
å mate luft til tanken. En kompressor begynner
å komprimere når trykket har sunket 2 bar fra
makstrykk, dvs. at en 8 bars starter ved 6 og slutter
ved 8 bar, mens en 10 bars starter ved 8 og slutter
ved 10 bar. Et vanlig lufttrykk på pistoler ved f.eks.
spikring av råbygg er 7 bar. Til slike pistoler skal man
bruke en 10 bars kompressor for å få en god og jevn
luftmengde. En 8-bars kompressor starter ikke før ved
6 bar trykk, noe som medfører at kraften blir ujevn, og
at spikrene skytes inn i forskjellige dybder.

OLJEFRI ELLER OLJESMURT
Oljefrie kompressorer er nærmest vedlikeholdsfrie og de lekker ikke. Siden de
ikke har olje som kan påvirkes av kulde, tåler de lave temperaturer. Oljesmurte
kompressorer er mer følsomme for utendørsarbeid om vinteren, men tåler svært
høy belastning siden de smøres og kjøles av oljen.

ECU 2.0 KOMPRESSOR

C5/10 KOMPRESSOR

• Smidig og bærbar
• Passert til dykkert og mindre
klammerpistoler

• Liten og smidig
• Passer til jobber med
dykkertpistoler innendørs

(skal ikke brukes til coil eller stavspikerpistoler)

(skal ikke brukes til coil eller stavspikerpistoler)

Vekt
Avgitt luftmengde
Maks arbeidstrykk
Lydnivå

Vekt
Avgitt luftmengde
Maks arbeidstrykk
Lydnivå

17 kg
165 l/min
8 bar
97 dB

11 kg
34 l/min
8,8 bar
75 dB
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T22-260 KOMPRESSOR
T5/260X KOMPRESSOR

C20/10 KOMPRESSOR

• Mellomstor kompressor med høy
luftkapasitet
• Passer til arbeid med to dykkerteller klammerpistoler samtidig.

• Kompressor med dobbelt luftuttak
• Oppfellbare håndtak og feste til
slangetrommel
• Passer til større spikerpistoler

Vekt
Avgitt luftmengde
Maks arbeidstrykk
Lydnivå

Vekt
Avgitt luftmengde
Maks arbeidstrykk
Lydnivå

32 kg
260 l/min
10,5 bar
71 dB

44 kg
166 l/min
10 bar
82 dB

T25-260 KOMPRESSOR

• Stillegående kompressor med
høy luftkapasitet
• Passer til arbeid med to
spikerpistoler samtidig

• Kompressoren for deg
med høye krav
• Passer til arbeid med
stor spikerpistol med høy
arbeidstakt, eller to spikerpistoler parallelt

Vekt
Avgitt luftmengde
Maks arbeidstrykk
Lydnivå

Vekt
Avgitt luftmengde
Maks arbeidstrykk
Lydnivå

41 kg
260 l/min
10,5 bar
70 dB

40 kg
260 l/min
10,5 bar
70 dB
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VELG RIKTIG KOMPRESSOR
OLJESMURT

DYKKERT
KLAMMER

PISTOLER

ECU 2.0

C5/10

T5/260

C20/10

T22/260

T25/260

BN 1,2/55

✔

✔

✔

✔

✔

✔

BN 1,6/64

✔

✔

✔

✔

✔

✔

MS M2/50

ROLIG ARB.TEMPO ROLIG ARB.TEMPO

✔

✔

✔

✔

MS500/40

ROLIG ARB.TEMPO ROLIG ARB.TEMPO

✔

✔

✔

✔

BESLAGSPIKER

MCN 34/50

✘

✘

✘

✔

✔

✔

TAKPAPP

CRN 15/45

✘

✘

✘

✔

✔

✔

CN 15/65

✘

✘

✘

✔

✔

✔

CN 15/90

✘

✘

✘

✔

✔

✔

FN 17/90

✘

✘

✘

✔

✔

✔

FN 21/90

✘

✘

✘

✔

✔

✔

FN 34/90

✘

✘

✘

✔

✔

✔

COIL

RETTBÅNDET

✔= JA ✘= NEI
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DE VANLIGSTE ÅRSAKENE TIL ULYKKER
• Rikosjering spesielt ved hardt/glatt underlag
• Spikeren skifter retning pga. kvister
• Pistolen glir
• Manglende splintbeskyttelse
• Utilsiktet avfyring ved tilkobling av slange
• Snubling i slangen
• Feil vinkel på spikerbåndet
• Restmateriale/splinter (øyeskader)

DE VANLIGSTE ULYKKENE
• Hender og fingre
• Bein og knær
• Føtter og tær
• Øyne

SIKKERHET PÅ
ARBEIDSPLASSEN
Arbeid med spikerpistol kan være farlig hvis man slurver med sikkerheten.
Annenhver dag rapporteres det inn en alvorlig ulykke ved bruk av spikerpistol.

FØLG REGLENE
Det er viktig at du følger gjeldende
forskrifter om sikkerhet på
arbeidsplassen når du bruker
spikerpistol. Det er arbeidsgiverens
ansvar å sørge for at alle som bruker
spikerpistol i arbeidet, har korrekt
kunnskap om bruk, sikkerhet og
vedlikehold, og at de kjenner til
ulykkesrisikoen.

•	Arbeidsgiveren har ansvar for at de
som bruker pistolen, har korrekt
kunnskap
•	De under 18 år, skal ikke bruke pistol
annet enn under opplæring

48

49

FØR BRUK
• Kontroller pistolsikringen
•	Sjekk at pistolen er ladet med riktig
spiker/ klammer/ dykkert
•	Sjekk at pistolen og kompressoren
er korrekt innstilt
•	Sett opp varselskilt

BRUK KORREKT VERNEUTSTYR:
Vernebriller
Hjelm
Hørselsvern
Hansker
Vernesko

UNDER BRUK
• Vær fokusert og konsentrert
• Ha en god arbeidsstilling
• Hånden som holder materialet, må være minst 30 cm fra munningen
• Se opp for rikosjering
• Ikke benytt flerskuddsfunksjonen hvis du står på stige (høyere enn 1,5m)
• Fjern finger fra bryteren når du ikke skyter
ETTER BRUK
• Pass på at bryteren og pistolsikringen er i nøytral stilling
• Koble ut pistolens drivkraft (trykkluft, gasspatron eller
batteriet) Dette gjøres også ved korte pauser eller ved
påfylling av spiker, rengjøring eller feilsøking på pistolen.
• Rengjør pistolen
• Tøm kompressoren for luft
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GARANTI OG
SERVICE
Vår oppgave er å sørge for at arbeidsdagen din blir mest
mulig problemfri. Derfor har vi utviklet våre spikerpistoler og
kompressorer i samarbeid med profesjonelle håndverkere.
De er utviklet for å tåle tøffe tak i krevende klimaer, og alle
maskinene utsettes for grundige tester og kvalitetssikring
før de forlater fabrikken. Vi gir 12 måneders garanti på både
pistoler og kompressorer forutsatt at du følger service- og
vedlikeholdsanvisningene.
FLEKSIBELT SERVICEKONSEPT:
•	Du må selv vedlikeholde maskinen – med korrekt
vedlikehold trenger den ikke leveres inn til service
•	Du får tak i service- og reparasjonssett til samtlige
maskiner hos din forhandler
• Du finner mer informasjon på essve.no
FINN DITT SERVICEVERKSTAD
Hvis du likevel trenger å overhale eller reparere maskinen,
kan du gjøre det på ditt nærmeste serviceverksted. Spør
din forhandler eller gå inn på essve.no

Art. nr. 4517.
Opplag 7.500 eks.

Alle opplysninger i dette dokumentet er gitt i overensstemmelse med fakta og informasjon som var kjent på tidspunktet da dokumentet ble opprettet. Opplysningene kan bli
endret uten ytterligere varsel. All rådgivning fra ESSVE skal kun betraktes som veiledende og innebærer ikke at ESSVE kan holdes ansvarlig for rådene. Det er alltid kundens
ansvar, på egen risiko, å treffe beslutninger om valg av produkt, bruksområde og så videre. Rådene fra leverandøren utgjør bare en del av kundens beslutningsgrunnlag.

Kundeservice: 22 88 40 40 essve.no

