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Nastreľovačky

Kovová nastreľovačka Novus J-29
Výkonná profesionálna nastreľovačka s nízkym spätným nárazom a tla-
kovo liatym zinkovým telom pre všetky druhy práce v profesionálnych 
aplikáciách pre domácich majstrov a  pre dielne. Posuvný mechaniz-
mus na ľahké prepínanie medzi tenkými spinkami, klincami a spinka-
mi z plochého drôtu, ergonomická mäkká rukoväť, regulácia sily úde-
ru na  manuálne nastavenie podľa daného materiálu, spodný plniaci 
zásobník s bezpečnostnou poistkou na ľahké plnenie spinkami a klin-
cami, vysunutý úderník pre presné upevnenie na  ťažko prístupných 
miestach, zámok rukoväte pre skladovanie, kontrolné okienko na sle-
dovanie stavu naplnenia zásobníka. Vhodná na  čalúnenie nábytku, 
upevnenie fólie v  podkroví, pripevnenie dekoračných líšt. Kapacita: 
(A) spinky 140 ks, (D) spinky alebo (E) klince 85 ks.

Obj. kód Názov Spinky Cena €

1 NO3004 32 Novus J-29 (A) Typ 53 / 6 – 14 mm, (D) Typ 53F / 6 – 14 mm, 

(E) Typ J / 16 mm

44,–

Kovová nastreľovačka Novus J-27
Veľká profesionálna nastreľovačka s ľahkým hliníkovým telom pre rôz-
ne domáce práce, údržbu a  dielne. Posuvný mechanizmus na  ľahké 
prepínanie medzi tenkými spinkami, klincami a spinkami z plochého 
drôtu, ergonomická mäkká rukoväť, regulácia sily úderu na manuálne 
nastavenie podľa daného materiálu, spodný plniaci zásobník s bezpeč-
nostnou poistkou na ľahké plnenie spinkami, zámok rukoväte pre skla-
dovanie, kontrolné okienko na sledovanie stavu naplnenia zásobníka. 
Kapacita: (A) spinky 140 ks, (D) spinky 80 ks.

Obj. kód Názov Spinky Cena €

2 NO3004 39 Novus J-27 (A) Typ 53 / 6 – 14 mm, (D) Typ 53F / 6 – 14 mm 38,–

Kovová nastreľovačka Novus J-25
Malá profesionálna nastreľovačka s nízkym spätným nárazom s krytom 
zo zinkového odliatku pre rozličné práce v profesionálnych aplikáciách 
pre domácich majstrov a pre dielne. Posuvný mechanizmus na ľahké 
prepínanie medzi tenkými spinkami, klincami a spinkami z plochého 
drôtu, ergonomická mäkká rukoväť, spodný plniaci zásobník s bezpeč-
nostnou poistkou na ľahké plnenie spinkami, zámok rukoväte pre skla-
dovanie, kontrolné okienko na sledovanie stavu naplnenia zásobníka. 
Kapacita: (A) spinky 150 ks, (D) spinky 85 ks.

Obj. kód Názov Spinky Cena €

3 NO3004 33 Novus J-25 (A) Typ 53 / 4 – 10 mm, (D) Typ 53F / 4 – 10 mm 30,–

Plastová nastreľovačka Novus J-17
Veľká ručná nastreľovačka s  vysokokvalitným plastovým krytom 
na  univerzálne použitie, napr. na  jednoduché upevnenie fólie, rých-
le napnutie tkaniny do  rámu a  pod. Posuvný mechanizmus na  ľahké 
prepínanie medzi tenkými spinkami, klincami a spinkami z plochého 
drôtu, ergonomická mäkká rukoväť, spodný plniaci zásobník s bezpeč-
nostnou poistkou na ľahké plnenie spinkami, zámok rukoväte pre skla-
dovanie, kontrolné okienko na sledovanie stavu naplnenia zásobníka. 
Kapacita: (A) spinky 150 ks, (D) spinky 85 ks.

Obj. kód Názov Spinky Cena €

4 NO3004 38 Novus J-17 (A) Typ 53 / 6 – 14 mm, (D) Typ 53F / 6 – 14 mm 33,–
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