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Laadtijd accu
Ø

klinknagel max.
Ø

trekpennen 
max.


Bereik


Maximaal
vermogen max.

< 30 mn 6,4 mm 4,8 mm 30 mm 20 000 N 2,0 kg

POPNAGELTANG OP ACCU ER20Popnageltang

Art. code 064461

De popnageltang ER20 is een krachtig gereedschap met accu, geschikt voor het aanbrengen 
van blindklinknagels met een diameter tot 6,4 mm (alle materialen) en structurele klinknagels. 
Met een trekkracht van 20 000 N en een bereik van 30 mm is het ook mogelijk om veilig en 
snel blindklinkmoeren aan te brengen.

• 2 return modules :

Handmatig : de trekker blijft geactiveerd totdat deze 
losgelaten wordt of terugkomt in de oorspronkelijke positie. 

Automatisch : Het automatisch inbrengen van klinknagels 
spaart u veel tijd.

• Licht in gewicht (2 Kg) en rubberen handgreep.
• Aangenaam in gebruik dankzij de roterende trekker.
• Handig formaat, met afsluitdop die het mogelijk maakt te 
werken zonder het opvangreservoir.

• De DC motor garandeert een lange levenscyclus met 
praktisch geen slijtage-verschijnselen.
• Het geringe stroomverbruik en de geringe warmte-
ontwikkeling verhogen de levensduur van de accu en zorgen 
voor een optimale efficiency.

Diameter van de klinknagel : van 4.0 tot 6.4 mm in 
staal, aluminium, of inox.
Maximale diameter van de trekpennen : 4,8mm

INDIVIDUELE RETURN INSTELLING

ERGONOMIE

GEOPTIMISEERDE MOTOR

KOFFER

Met :
• Een koffer
• Twee 20 V accu’s
• Een oplader
• Doos met mondstukken
• Een montage sleutel

Accu’s :
• x2 : 20 V / 2 Ah
Li-ion accu
• Snel opladen binnen 
30 mn
• Laadniveau wordt 
aangegeven
• Capaciteit tot 2000 
blindklinknagels 
(afhankelijk van het 
type en het materiaal)

Doos met 
neusstukken:
• Kunststoffen doos voor 
reserve neusstukken en 
slijtonderdelen.
• 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm 

Blindklinknagels :

Opvangreservoir 
voor trekpennen

Opladen van de accu 
in minder dan 30 
minuten

De klinkzone 
wordt verlicht 

door een 
LEDlampje


