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A SOCONAILS több évtizede világszínvonalú gyártója a kiváló minőségű, professzionális, pneumatikus szögbelövő- és tűzőgépeknek. 
A gondos, precíz tervezés, a folyamatos fejlesztés, a gyártás során a legjobb minőségű anyagok felhasználása garantálja 
a megbízható működést és a hosszú élettartamot. A gyártó széleskörű és professzionális minőségű termékkínálatának köszönhetően 
szerte a világon elégedett felhasználók milliói használják a gépeket. Mindegyik szögbelövő- és tűzőgépet a könnyű kezelhetőség, 
gyors és erős belövés/tűzés jellemezi. Használatukkal a munkaidő a töredékére csökkenthető. Az ergonomikus kialakításuknak 
köszönhetően hosszabb ideig is használhatók a kéz elfáradása nélkül. 

A szögbelövők megvásárolhatók síktáras és dobtáras kivitelben is, a célfeladatnak megfelelően. Mindkét típusnál egyszerűen és 
gyorsan utántölthető a kiürült tár. Minden egyes típus különböző méretű és típusú szögekkel használható, így gyakorlatilag az összes 
lehetséges feladatra megtalálható a megfelelő eszköz. Használatukat bútorgyártáshoz, tetőfedéshez, faburkolatok rögzítéséhez, 
nyílászárók gyártásához, ládák, raklapok készítéséhez és minden olyan faipari munkához ajánljuk, ahol gyors, biztos és erős 
szegezésre van szükség. A síktáras szögbelövők kialakítás lehetővé teszi a sarkokban és a szűk helyeken történő munkavégzést 
is. Egyes dobtáras szögbelövők a szögekkel együtt műanyag sapkát is adagolnak kilövéskor, mely vékony anyagok (például: 
tetőfólia) kiszakadás mentes rögzítését teszik lehetővé. A gyártó speciális kialakítású szögbelövőket is kínál ablak, ajtó, kép és tükör 
keretezéshez, melyekkel hullámos szög és keretező szög is belőhető. A lőporpatronos szögbelövő segítségével olyan helyeken is 
elvégezhető a munka, ahol nem áll rendelkezésre sűrített levegő. 

A tűzőgépek különböző szélességű és hosszúságú tűzőkapcsokkal használhatóak. Használatukat a bútorgyártáshoz, kárpitos 
munkákhoz, ajtó- és ablakkeretek gyártásához, belsőépítészeti munkákhoz ajánljuk, továbbá minden olyan területre ahol gyors, 
biztos és erős kapcsozásra van szükség. Kompakt kialakításának köszönhetően egy kézzel is egyszerűen kezelhető, rendkívül 
hatékony munkát tesz lehetővé. 

Legyen ipari vagy ház körüli munka, a SOCONAILS szerszámaival könnyebben és gyorsabban végezheti el. A kiváló minőséghez 
pedig páratlan ár/érték arány tartozik.
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1850 CF15 / MCF15 F50 T-50 NT64Q PT635

PT650 SF9021H 2264 C1-48 / C1-80 / SC1-3.0 CF2515 PT650A

1013 / 5016 8016 / 8016CLT 6816 / 7116

8016LN 8016PC

9232 / 92409032 / 9050 M32

9040Q NK400QF / NK440QF 9250 9716

M32PC M40 N851 2638 81P / 82P / 83P PF1250

Síktáras szögbelövő gépek

Síktáras tűzőgépek
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Dobtáras és egyéb szögbelövő gépek

Síktáras szögbelövő gépek

BCN70

SCF16

CN50

SD40

RN45

SD65

BCN60

SD65S

BCN90

SF9028H

CN100WP / CN100WP2

SF9034

CN130WP CN50WP CN50WPC CN60(H) CN65WP CN75WP

CN75WPC CN90WP CN90WPC NV83A2 RNC42 D450


