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2 gwoździe
x sekunda Strzałów x

bateria

8.0003,6 Kg



CELO 

2

FOX to preferowany wybór do instalacji i lekkich konstrukcji. 
CELO Wie, jak ważna jest dla Ciebie szybka instalacja za pomocą solidnego i trwałego mocowania. 

FOX OSADZAK GAZOWY

• Dwa razy szybszy od osadzaków na baterię.

• Lżejszy od osadzaków na baterię 
• Łatwa instalacja bez kurzu i wiercenia

Zalety osadzaka:  

• Wąski nosek narzędzia zapewnia operatorowi 
doskonałą dostępność.

• Skróć czas instalacji i zmniejsz zmęczenie.
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 Moc 85 dżuli 
zapewnia 

optymalną 
penetrację 

Bardzo skuteczna 
ochrona przed pyłem  

Przemyślane 
systemy filtrów w 
otworach ssania i 

tłoczenia

Szybkie ładowanie
W przypadku wyczerpania 

baterii 2-minutowe 
ładowanie pozwala na 

wystrzelenie co najmniej 
200 kolejnych gwoździ

Wszechstronny 
Gwoździe od 15 do

40 mm długości dla 
wielu różnych 
zastosowań

Bateria litowo-
jonowa

Do 8000 mocowań na 
jednym ładowaniu

Ergonomiczny uchwyt 
Odciąża dłonie podczas 
dłuższego użytkowania

Wskaźnik naładowania 
akumulatora 

zapobiega przestojom 
na budowie.

Proste i szybkie  
dostosowanie 
głębokości do 

różnych zastosowań

Szybkie usuwanie 
zakleszczonych 

System 
szybkiego 

uwalniania

Główne zalety

Napęd gazowy
2 gwoździe na 

sekundę 

Regulowany zaczep 
na pasek 

do prawej i lewej 
ręki

Łatwy
demontaż lufy



CELO 

4

Kompatybilny z materiałami

Osadzak 
gazowy 

FOX

Aplikacje

Zaprojektowany do stosowania w różnych 
materiałach. Może być stosowany na podłogach i 
ścianach. Na sufitach rekomendujemy osadzak 
FORCE ONE.

Budowa płyt kartonowo-gipsowych
Mocowanie profili aluminiowych i stalowych do 
płyt kartonowo-gipsowych.
Lekkie zastosowania budowlane
Do mocowania arkusza drenażowego na 
ścianach.
Instalacje
Do mocowania przewodów, kabli i rur na 
podłogach i ścianach 

• 1 x Osadzak gazowy FOX

• 1 x Okulary ochronne

• 2 x Zatyczki do uszu

• 2 x Bateria

• 1 x Ładowarka

• 1 x Walizka

• 1 x Instrukcja obsługi

Zestaw zawiera

Homologacje i certyfikaty
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Informacje techniczne FOX
Charakterystyka Informacje techniczne

Wysokość 385 mm

Szerokość 130 mm

Długość 327 mm

Waga 3.6 Kg (wraz z baterią)

Pojemność magazynka FOX 20: 20 + 2 gwoździe* 
FOX 40: 40 + 2 gwoździe*

Bateria Typ Li-iON-bateria 
(na jednym ładowaniu 8000 gwoździ)

Pojemność baterii 2.500 mAh

Ładowarka
Czas ładowania baterii

Zakres temperatury użytkowania

100-240V AC. (50 or 60Hz) 

90 min pełne naładowanie

 0ºC to 50ºC
* W magazynku muszą znajdować się co najmniej 2 gwoździe, w przeciwnym razie nie można 
uruchomić osadzaka/gwoździarki.

Wysokiej jakości paliwo gazowe dla osadzaka FOX

Typ Kod produktu
Wysokość Pojemność

[mm] [ml] [szt] [szt]

Pojemnik z gazem* 91GASA 180 80 1 20
* wystarcza na min. 1000 gwoździ

Osadzak gazowy FOX

Typ Kod produktu
[Set] [szt]

Osadzak gazowy  FOX, z krótkim magazynkiem 20 gwoździ FOX20 1 –

Osadzak gazowy  FOX, z długim magazynkiem 40 gwoźdz FOX40 1 –

Bateria i ładowarka FOX

Typ Kod produktu
[szt] [szt]

FOX Bateria FOXBAT 1 –
FOX Ładowarka FOXCAR 1 –

Charakterystyka Informacje techniczne
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Inne zastosowania

Montaż rur 
wielowarstwowych za 
pomocą FPD & FP

Montaż rur 
wielowarstwowych z PFT 
& DFT & FT

Montaż rur 
karbowanych taśmą 
tekstylną

Montaż rur karbowanych za 
pomocą stalowej taśmy 
perforowanej CA

Główne 
zastosowania

Mocowanie profili stalowych i 
aluminiowych w konstrukcjach z płyt 
kartonowo-gipsowych

Gwoździarka gazowa FOX została specjalnie 
zaprojektowana do mocowania w posadzkach 
betonowych, a jej głównym zastosowaniem jest montaż 
konstrukcji suchej zabudowy. Lekkie narzędzie, szybkie i 
niezawodne ułatwia pracę instalatorowi zapewniając 
dobry efekt i wydajność. Ten system pozwala 
instalatorowi zaoszczędzić czas i wysiłek w porównaniu 
z tradycyjnym systemem, używając kołka szybkiego 
montażu i wiertła.

dowiedz się więcej na:  celofixings.pl, celofixings.com

Instalacje w posadzkach betonowych.

Instalacja arkusza drenażowego 
za pomocą wbijania gwoździ 
przez podkładki



zaprezentowane przez:

Produkty techniczne i ilustracje mogą ulec zmianie. Przedruk tej broszury w części lub w całości jest zabroniony. CELO 
Fixings nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność podanych informacji.
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Small Things Matter
CELO POLSKA Sp. z o.o.

ul. Poprzeczna 50
95-050 Konstantynów Łódzki 

E-mail: celopolska@celo.com 
tel.: +48 42 250 54 43
fax: +48 42 291 14 49

www.celofixings.pl




