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 ZBROJARZ • TAPICER • STOLARZ • PALECIARZ • DEKARZ • DIY
WYBÓR PROFESJONALISTÓW

4PRO to duńska marka utworzona przez OTTENSTEN DENMARK, która oferuje 
profesjonalne narzędzia dla branż: budowlana, paleciarska, stolarska oraz w sektorze DIY



Sztyfciarka stolarska
Dane techniczne

 

Waga: 1,0 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4 - 7 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 147 х 45 х 215mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 0,11 l/strzał
Pojemność: 140 szt.

Dane techniczne

 

Waga: 0,95 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4,8 - 8,3 bar
Wymiary (dł x szer x wys):  220 x 45 x 190mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 0,235 l/strzał
Pojemność: 120 szt.

Zastosowanie
Obramowania okien i drzwi, kładzenie paneli, boazerii,
wykończenia dekoracyjne, 
Prace meblarskie

Zastosowanie
Obramowania okien i drzwi, kładzenie paneli, boazerii,
wykończenia dekoracyjne, 
Prace meblarskie

4PRO0625

Sztyfciarka stolarska4PRO0635

4PRO1250

Waga: 1,32 kg
Wymiary (dł x szer x wys):  240 x55 x 248 mm
Szybkości wbijania :20 szt/min
Pojemność - zszywki 100 szt.
Pojemność - sztyfty: 100 szt.
Napięcie zasilania: 230 v / 50 hz
Wielkość zszywek typ 80: 8-16 mm
Długość sztyftów 1,2: 15 mm

Dane techniczne

Sztyfciarka stolarska
Dane techniczne

Zastosowanie
Obramowania okien i drzwi, kładzenie paneli, boazerii,
wykończenia dekoracyjne, 
Prace meblarskie

Zastosowanie
Przy produkcji mebli tapicerowanych,
przybijaniu ścian tylnych,
metkowaniu drewnianych elementów,
pracach wykończeniowych,
produkcji mebli ratanowych,
scalaniu ram obrazów lub luster.

Waga: 1 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4,8 - 6,5 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 272 х 60 х 256mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 0,76 l/strzał
Pojemność: 140 szt.

Waga: 1,25 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys):  256 x 58 x 249 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 0,7 l/strzał
Pojemność: 100 szt.

SZTYFCIARKI 

Sztyfciarko-zszywacz elektryczny 230V

4PRO1055 Sztyfciarka stolarska

Dane techniczne

Zastosowanie
Obramowania okien i drzwi, kładzenie paneli, boazerii,
wykończenia dekoracyjne, 
Prace meblarskie
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4PRO8016 Zszywacz tapicerski

4PRO2w1 Sztyfciarko-zszywacz

Dane techniczne
Waga: 1,3 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 7 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 240 х 55 х 248mm
Smarowanie olejowe

Zużycie powietrza: 0,11 l/strzał
Pojemność: 100 szt

Dane techniczne
Waga: 1,5 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5,4 - 8 bar
Zużycie powietrza: 0,365 l/strzał
Pojemność: 100 szt.
Smarowanie olejowe

   

Zastosowanie
Meble tapicerowane, ściany tylne, listwy pro�lowane, 
prace wykończeniowe

Zalety
2-w-1 obsługuje zarówno sztyfty jak i zszywki 
pokrętło regulacji głębokości wbijania
regulowana dysza wylotowa powietrza 

Zastosowanie
Poszycia ścian, podłogi, ramy mebli, 
skrzynie i opakowania drewniane

4PRO1450  

Waga: 2,35 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 7 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 350 х 10 х 320mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 0,30 l/strzał
Pojemność: 160 szt.

Dane techniczne

Zszywacz stolarski

   

Zastosowanie
produkcja palet i skrzyń

Zastosowanie
Program ogrodowy, stelaże meblowe, ściany tylne
meble skrzyniowe, elementy wykończeniowe

4PRO14038   

Waga: 3,0 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 360 х 78 х 236mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 1,4 l/strzał
Pojemność: 140 szt.

Dane techniczne

Waga: 1,35 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4,13 - 6,89 bar 
Wymiary (dł x szer x wys):  250 x 55x 245mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 0,76 l/strzał
Pojemność: 110 szt.

Dane techniczne

Zszywacz stolarski

4PRO9040   Zszywacz stolarski

ZSZYWACZE               
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Zastosowanie

4PROSP130 

Waga: 5,8 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 553 х 144 х 478mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 2,93 l/strzał
Pojemność: 120 szt.

Dane techniczne

Zszywacz budowlany

Zastosowanie
Program ogrodowy, stelaże meblowe
ściany tylne, meble skrzyniowe

Waga: 1,2kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4,8 - 8,3 bar 
Wymiary (dł x szer x wys):  245 × 55 × 194mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 0,8 l/strzał
Pojemność: 110 szt.

Dane techniczne

ZSZYWACZE               

4PRO9225   Zszywacz stolarski

   

Zastosowanie
Montaż płyt osb, montaż płyty paździeżowej
konstrukcje drewniane w budownictwie 
szkieletowym, montaż niepalnej płyty gipsowej,
osłony konstrukcji stalowych, osłony szybów 
instalacyjnych, kanały kablowe

Konstrukcje drewniane w budownictwie szkieletowym,
montaż płyt osb, montaż płyty paździeżowej,
montaż niepalnej płyty gipsowej przy zabezpieczeniach, 
ognioochronych, osłony konstrukcji stalowych,
osłony szybów instalacyjnych, kanały kablowe

4PRO10T65  

Waga: 3,00 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 375 х 100 х 330mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 1,6 l/strzał
Pojemność: 150 zszywek lub 100 gwoździ

Dane techniczne

Zszywacz stolarsko-budowlany 

Zastosowanie

4PROSP160 

Waga: 6,2 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 553 х 144 х 478mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 2,93 l/strzał
Pojemność: 120 szt.

Dane techniczne

Zszywacz budowlany

Konstrukcje drewniane w budownictwie szkieletowym,
montaż płyt osb, montaż płyty paździeżowej,
montaż niepalnej płyty gipsowej przy zabezpieczeniach 
ognioochronych, osłony konstrukcji stalowych,
osłony szybów instalacyjnych, kanały kablowe
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GWOŹDZIARKI BĘBNOWE - PALETY

4PROCN55 Gwoździarka bębnowa 

4PROCN80 Gwoździarka bębnowa

4PROCN90 Gwoździarka bębnowa

4PROCN100EPAL Gwoździarka bębnowa

Zastosowanie
Deskowanie ścian zewnętrznych,
produkcja palet i skrzyń, program
ogrodowy, ogrodzenia, podkłady pod
podłogi, szkielety konstrukcji

Ł

Zastosowanie
Deskowanie ścian zewnętrznych,
produkcja palet i skrzyń, program
ogrodowy, ogrodzenia, podkłady pod
podłogi, szkielety konstrukcji

 

  

Zastosowanie
Deskowanie ścian zewnętrznych,
produkcja palet i skrzyń, program
ogrodowy, ogrodzenia, podkłady pod
podłogi, szkielety konstrukcji

 

Zastosowanie
Produkcja palety typu EPAL

 

Dane techniczne:
Waga: 2,92kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 7 bar
Wymiary (dł x szer x wys):  270 x 12 x 32 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 2,3 l/strzał
Pojemność: 250-400 gwoździ

Dane techniczne:
Waga: 4,08kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys):  110 x 310 x 37  mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 2,3 l/strzał
Pojemność: 225-300 gwoździ

Dane techniczne:
Waga: 3,9kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 376 x 145 x 375 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 2,35 l/strzał
Pojemność: 200-300 gwoździ

Dane techniczne:
Waga: 5,25 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 338 x 153 x 418mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 4,68 l/strzał
Pojemność: 300 gwoździ
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4PROFN34100 Gwoździarka taśmowa 100 mm/34˚/PAPIER

4PROFN21100 Gwoździarka taśmowa 100 mm/21˚/PLASTIK

GWOŹDZIARKI TAŚMOWE - SZKIELETY KONSTRUKCJI

Zastosowanie

Zastosowanie
Szkielety konstrukcji drewnianych, 
obicia listwami, odeskowanie dachów, 
listwy podłogowe,  kładzenie podłóg,
budowa schodów

Szkielety konstrukcji drewnianych, 
obicia listwami, odeskowanie dachów, 
listwy podłogowe,  kładzenie podłóg,
budowa schodów

Dane techniczne:
Waga: 3,88 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys):  470 x 150 x 374 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 5,1 l/strzał
Pojemność: 75 - 95 szt.

Dane techniczne:
Waga: 3,88 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 470 x 150 x 374 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 3 l/strzał
Pojemność: 75 - 95 szt.

Zastosowanie:
Deskowanie ścian zewnętrznych, produkcja palet i skrzyń,
program ogrodowy, ogrodzenia,
podkłady pod podłogi, szkielety konstrukcji

Zastosowanie:
Deskowanie ścian zewnętrznych, 
produkcja palet i skrzyń,
program ogrodowy, ogrodzenia,
podkłady pod podłogi, szkielety konstrukcji

Dane techniczne:
Waga: 6,15 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 553 x 144 x 478 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 4,26 l/strzał
Pojemność: 55 szt.

Dane techniczne:
Waga: 6,90 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5 - 8 bar
Wymiary (dł x szer x wys):  568 x 145 x 538mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 5 l/strzał
Pojemność: 55 szt.

4PROFN130 Gwoździarka taśmowa 130 mm/21˚/PLASTIK

4PROFN160 Gwoździarka taśmowa 160 mm/21˚/PLASTIK
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Dane techniczne
Waga: 2,63 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4,8 - 8,3 Bar
Wymiary (dł x szer x wys): 270 x 125 x 280 mm
Smarowanie olejowe
Pojemność: 120 szt.
Zużycie powietrza: 1,7 l/strzał

Dane techniczne
Waga: 2,1 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4,8 - 8,3 Bar
Wymiary (dł x szer x wys): 385 x 90 x 285 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 1,54 l/strzał
Pojemność: 100 szt.

Zastosowanie
Mocowanie papy
Mocowanie gontów

Zastosowanie
Remonty i Wykończenia
Meblarstwo
Stolarstwo

Dane techniczne
Waga: 2,7 kg
Wymiary (dł x szer x wys):  320 x 100 x 300mm
Rekomendowane ciśnienie pracy: 4,8 - 8,3 Bar
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 2,2 l/strzał
Pojemność: 100 szt.

Dane techniczne:
Waga: 1,50 kg
Rekomendowane ciśnienie pracy: 5-6 bar
Wymiary (dł x szer x wys): 224 x 50 x 215 mm
Smarowanie olejowe
Zużycie powietrza: 0,31 l/strzał
Pojemność: 220 szt.

Zastosowanie
Łączenie (scalanie) ram obrazów

Zastosowanie
MEBLARSTWO: Stelaże meblowe
BUDOWNICTWO: Montaż elementów metalowych

4PROCN45 Gwoździarka bębnowa do papy

4PRODA64/1,8 Gwoździarka taśmowa 64mm

4PROST64/gwóźdź T Gwoździarka taśmowa

4PROV15/blaszka Gwoździarka do ram obrazowych

GWOŹDZIARKI SPECJALISTYCZNE
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Dane techniczne 4PROORC16
zasilanie: 230 V
waga: 8 kg
moc: 690 W / 760 W
szybkość przecinania: 2,5 - 3,0 sek
max. pręt zbrojeniowy: 16 mm
min. pręt zbrojeniowy: 4 mm

Dane techniczne 
zasilanie: 230 V
masa: 91 kg
moc: 1600 W
gnie pręty od 4 mm do 25 mm
wymiary: 450 x 500 x 440 mm

Dane techniczne 4PROORC20
zasilanie: 230 V
waga:13 kg
moc: 830 W / 900 W
szybkość przecinania: 3,0 - 3,5 sek
max. pręt zbrojeniowy: 20 mm
min. pręt zbrojeniowy: 4 mm

ZBROJARSTWO

Przecinarki prętów zbrojeniowych 

Zastosowanie

Giętarka prętów zbrojeniowych Ø 25mm

Zastosowanie

konstrukcje żelbetonowe 
(przygotowanie zbrojenia i demontaż) 
na placach budowy,

Zalety
Niewielka masa - łatwe przenoszenie
Do 6000 cięć z pary wymiennych ostrzy
Bezpieczniejsza i cichsza od �exa
Bez iskier i opiłków
certy�kat CE

Zalety
Prosty mechanizm
Ułatwia wiązanie w miejscach trudnodostępnych
Szybkie wiązanie redukujące obciążenie nadgarstka

 

Wiązanie prętów zbrojeniowych drutem wiązałkowym

Drut Ø 1,0 mm
Długośc 12,7 cm
Drut ocynkowany
Pakiet zawiera 2500 sztuk
Waga pakietu 3,2 kg

Wiązanie worków jutowych
Mocowanie siatki ogrodzeniowej

Wiązarka ręczna 

Drut oczkowy

Zalety 
ustawienie kąta gięcia za pomocą panela
masa tylko 91 kg ułatwia przenoszenie bezpośrednio w miejsce pracy
regulacja kąta gięcia od 0 do 180 stopni
sterowanie za pomocą przycisków nożnych
możliwość ustawienia dwóch różnych kątów giecią dla każdego z przycisków
certy�kat CE

Zastosowanie

Ø 16mm

Ø 20mm

konstrukcje żelbetonowe - przygotowanie
zbrojenia na placach budowy, magazyny stali. 

4PROORC16/4PROORC20

4PROORB25

4PROB200

4PRODB200G



GIĘTARKI RĘCZNE 4PRO

GIĘTARKA UNO 4PROGRE2 - UNO

4PROKDW-2

- możliwość gięcia kilku prętów jednocześnie
- zabezpieczona antykorozyjnie
- malowane proszkowo

KLUCZ DO WIĄZANIA ZBROJENIA 4PRO
– klucz obraca się w stalowej tulei, co zapewnia długą żywotność narzędzia
– rączka pcv
– elementy stalowe są ocynkowane

GIĘTARKA MPROFI 4PROGRO2 -MPROFI

GIĘTARKA LPROFI 4PROGRO3 - LPROFI GIĘTARKA XLPROFI 4PROGRO4 - XLPROFI

     

RDZEŃ

WKŁADKA REDUKCYJNA

GŁĘBOKOŚĆ ROWKA

SZEROKOŚĆ ROWKA

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ

PODSTAWA

ŁOŻYSKO  NA WAŁKU

ELEMENT GNĄCY

OGRANICZNIK KĄTA GIĘCIA

OGRANICZNIK DŁUGOŚCI GIĘCIA

RAMIĘ

WAGA

Ø 50mm

TAK/ redukcja do 8mm

20 mm

12 mm

73 cm 

21 cm x 15 cm

------

Grubościenna tuleja

TAK

-----

Rura 33,7 x 2,9

4,5 kg

Ø  6 - 10

Ø  6 - 10
Ø  6 - 14

Ø  6 - 12
Ø 50mm

TAK/ redukcja do 8mm

25 mm

12 mm

73 cm 

21 cm x 15 cm

------

Grubościenna tuleja

TAK

TAK

Rura 33,7 x 2,9

5,3 kg

Ø  6 - 10

Ø  6 - 10
Ø  6 - 14

Ø  6 - 12
Ø 50mm

TAK/ redukcja do 8mm

25 mm

12 mm

78 cm 

20 cm x 20 cm

TAK

Grubościenna tuleja

TAK

TAK

Rura 33,7 x 2,9

6,5 kg

Ø  6 - 10

Ø  6 - 10
Ø  6 - 14

Ø  6 - 12
Ø 60mm

TAK/ redukcja do 8mm

25 mm

14 mm

87 cm 

22 cm x 22 cm

TAK

Grubościenna tuleja

TAK

TAK

Rura 33,7 x 2,9

6,8 kg

4PROGRE2NR KATALOGOWY

NR KATALOGOWY

4PROGRO2 4PROGRO3 4PROGRO4
Ø  6 - 12

Ø  6 - 10
Ø  6 - 16

Ø  6 - 14

GIĘCIE W ROWKU

GIĘCIE NA WAŁKU

PRĘT GŁADKI

PRĘT ŻEBROWANY

PRĘT GŁADKI

PRĘT ŻEBROWANY

Ø6-14

Ø6-14 Ø6-14

Ø6-16

RĘCZNE NARZĘDZIA ZBROJARSKIE

WWW.OTT.COM.UA



Gwoździarka specjalistyczna

SKOBLE + GAZ

4PROSKOBEL

SKOBLE NR. KAT S40HDG 

długość skobla: 
40mm/HDG gaz:

propan-butan

+
GAZ NG40S1

Idealne do szybkie montażu standardowych ogrodzeń z siatki stalowej,
klatek  i zagród dla zwierząt, ogradzanie terenów leśnych i uprawowych.

ZASTOSOWANIE

SPECYFIKACJA 

• kod produktu 4PROSKOBEL
• spust  sekwencyjny
• wymiary  460 / 116 / 375 mm
• waga  3,80 kg  
• pojemność  75 szt. (3 paski) 
• długość skobli
• nr. kat

 40 mm HDG
4PROSKOBEL

DANE TECHNICZNE

•  regulacja głębokości wbijania
•  wytrzymała bateria NiMH - 6 V - 1,65 Ah
•  system usuwania zakleszczeń
•  doskonale wyważona
•  ergonomiczna rękojeść
•  moc: 85 J
•  opakowanie: plastikowa walizka
•  w standardzie dwie baterie i ładowarka
•  profilowany nosek do drutu

ZALETY

•  1000 strzałów / 60 minut
•  5200 strzałów / pełne ładowanie baterii
•  1000 strzałów / 1 butla z gazem
•  czas ładowania baterii: 120 minut
•  zakres temperatury pracy: -7° + 49°C

WYDAJNOŚĆ

GWOŹDZIARKA GAZOWA

GWOŹDZIARKA GAZOWA DO SKOBLI

DO MONTAŻU SIATKI OGRODZENIOWEJ

nowość



Gwoździarka specjalistyczna

ROOFLOC 

Zastosowanie:
- mocowane blachy trapezowej (blachodachówki) do konstrukcji drewnianej
- mocowanie elementów metalowych do drewna

Gwoździe farmerskie: ryflowane/galwanizowane/ogniowo HDG

nr. kat:   4PRORL075
Sposób strzału:  pojedynczy
Wymiary:   370/110/450 mm
Masa:   3,9 kg
Pojemność:  30
Długość gwoździ:  37-63-75 mm
Średnica gwoździ:  3,8/4,2 mm
Ciśnienie:  5-8 bar
Zużycie powietrza:  1,8l/strzał

 

 

 

Średnica:   3,8 mm

Gwoździe farmerskie: GTPL3838RHDG
GTPL3863RHDG
GTPL3875RHDG

Średnica główki:  10mm
Długość:    38-63-75 mm
Powłoka:   fascoat
Sposób łączenia:     plastik, 0°
Główka:    heksagonalna 10
Uszczelnienie:  EPDM (odporność na 

warunki atmosferyczne)

- 2 x szybciej od wkrętów zespolonych
- 8 x szybciej od wkrętów luzem
- wysoka oporność na wyjęcie
- łączone plastikiem
- wykończenie FasCoat
- wysoka jakoś uszczelnienia
- łatwość wykręcenia wkrętów
- Idealne wykończenie

Dane techniczne:

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA 
DO GWOŹDZI FARMERSKICH 4PRORL4075

Zalety

RoofLoc® SCRAIL® to specjalnie zaprojekto-
wane gwoździe zawierające uszczelkę, która 
jest odporna na działanie zarówno wysokich 
jak i niskich temperatur zapewniając wodood-
porność. Idealna do montażu zewnętrznego.

NOWOŚĆ
W

POLSCE



nowość
4PROFNA

długość sztyftów:  19mm 

ZASTOSOWANIE
· produkcja mebli
· panele ścienne
· produkcja okien i drzwi
· opakowania drewniane

SPECYFIKACJA

DANE TECHNICZNE

ŁĄCZNIKI:   sztyfty bębnowe ø 1,2 galw 
DŁUGOŚĆ:  19 mm
POJEMNOŚĆ BĘBNA:  4000 szt
CIŚNIENIE PRACY:  5,5 - 6,9 bar
TRYB PRACY:  zdalne sterowanie
ZALETY: automatyzacja produkcji, 
zdalny spust, regulacja wydmuchu 360°,
system szybkiego usuwania zakleszczeń

WAGA: 4,5 kg
KOD PRODUKTU: 4PROFNA

DŁUGOŚĆ:  330 mm
SZEROKOŚĆ: 127 mm
WYSOKOŚĆ:  279 mm
SMAROWANIE OLEJOWE:  tak

SZTYFCIARKA PRZEMYSŁOWA
AUTOMAT

SZTYFCIARKI PRZEMYSŁOWE



Gwoździarka ręczna do papiaków NCH19 

Kamera inspekcyjna z lcd4PROIC  

Zszywacz do metkowania wyrobów gotowychR23

Zszywacz do mocowania folii dachowychR353

Urządzenie diagnostyczne

Zszywacze ręczne

Gwoździarka ręczna 

Zastosowanie

Zalety

Zalety

kontrola systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
kontrola rur, kanałów, instalacji wodno-kanalizacyjnych
wykonywanie zadań kontroli lub inspekcji pojazdów, sprzętów
pomieszczeń, sanitariatów, obiektów gastronomicznych
kontrola kotłów ciepłowniczych
odczyt etykiet technicznych w miejscach trudno dostępnych
sprawdzanie podłaczeń hydraulicznych, gazowniczych
odczyt numerów w pojazdach mechanicznych
diagnostyka elementów mechanicznych w warsztatach
obserwacja zwierzat i owadów

Kolorowy monitor tft-lcd 2,5”
Bezprzewodowa komunikacja 20 m
gietki swiatłowód długość 100 cm
Bezprzewodowa komunikacja 20 m

Zalety
Zszywki typ13
długość zszywek: 6-14mm
Regulowna siła bicia
Magazynek: 156 szt.

Zalety
Zszywki typ13
długość zszywek: 4-8mm
Brak odrzutu
Funkcja blokady

 

Gwoździarka pozwala na szybkie wbijanie standardowych gwoździ 
papiaków  w elementy połaciowe i poszyciowe dachów.
Przybija zarówno płyty bitumiczne jak i folie czy metalowe blachy.
Pojemność magazynka 70 gwoździ koletowanych  drutem (papiaków).

Niewielka Waga: 1,2 kg

Idealne narzędzie pracy dla dekarzy i cieśli.
2,6
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Wbijanie bez konieczności przymierzenia; jednym ruchem, jedna ręką 
Ok. 5x szybciej niż w przy konwencjonalnym użyciu młotka i gwoździ 
Nie ma ryzyka uszkodzenia elementów łączonych Miękka, ergonom-
iczna rękojeść Obsługa jedną ręką;  zwiększone bezpieczeństwo pracy 
na dachu - druga ręka pozwala na asekurację 
w czasie pracy na wysokości



Wilgotnościomierz do drewna4PROWMT4808  

Wilgotnościomierz do materiałów budowlanych4PROCMT4806  

WILGOTNOŚCIOMIERZE

Zszywacz elektryczny 

Zalety
Rozpiętość 7 zakresów dla róznych gatunków drewna
Wyświetlacz LCD z bezpośrednim odczytem
Kontaktowy kalibrator
Bez przewodów
Elektrody bolcowe

Zastosowanie
Pomiar wilgotności drewna w stolarniach, tartakach, składach budowlanych
Idealny przyrząd dla gospodarstw
domowych do zalecanego sprawdzania 
wilgotności drewna kominkowego

Zastosowanie
Ocena wilgotności podłoża i materiałów budowlanych
(Tynku, betonu, regipsów, kartonu, drewna) przed pracami remontowymi

Zalety
Cyfrowy wyświetlacz lcd
Kieszonkowe wymiary
Elektrody bolcowe

OPALARKA

OPALARKA4PROAB650NU 

Zalety
wyświetlacz ciekłokrystaliczny
cyfrowa regulacja temperatury i nadmuchu
możliwość ustawienia w pozycji pionowej
napięcie 230 V
moc 2000 wat
zużycie mocy 9 A
temperatura 50 - 650°C - skok co 10°C
dopływ powietrza 250 - 500 L/min
waga 0,91 kg
wymiary 290 x 268 x 92

Zastosowanie
usuwanie farb, lakierów, klejów
usuwanie naklejek
osuszanie świeżo malowanych powierzchni
usuwanie oklein meblowych
rozgrzewanie przewodów wodnych
lutowanie
rozgrzewanie
niwelowanie zagnieceń izolacji
usuwanie zniekształceń PCV
sklejanie tworzyw sztucznych
formowanie
gięcie rur i łączników
obróbka węży i folii termokurczliwych
rozmrażanie rur wodnych
dezynfekcja gorącym powietrzem
rozpuszczanie smoły, wosku, cyny

MAESTRI ME80/8016 Zszywacz

Zastosowanie
Przy produkcji mebli tapicerowanych,
przybijaniu ścian tylnych,
metkowaniu drewnianych elementów,
pracach wykończeniowych,
produkcji mebli ratanowych,
scalaniu ram obrazów lub luster.

21 ga.

80

12,7
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Zszywacz młotkowy CH38

Pierwszy traker systemowy który wbija jednocześnie 
podkładki i zszywki. Urządzenie jest bardzo proste w 
użyciu – wystarczy nacisnąć spust.

Waga: 1,2 kg

Pojemność magazynka: 168 podkładek i zszywek,

Średnica podkładek: 25 mm; łączone plastikiem,
Zszywki: długość 10mm; szer. grzbietu 9,5 mm

Zszywacz automatyczny CH38A

Waga: 1,3 kg

Pojemność magazynka: 168 podkładek i zszywek,

Średnica podkładek: 25 mm; łączone plastikiem,

ZSZYWACZE DEKARSKIE DO FOLII
Bez przewodów, bez źródła sprężonego powietrza, bez problemu.

nr kat. CH38 nr kat. CH38A

• 2016 sztuk zszywek (24 paski zszywek x 84 sztuk)
• 2016 sztuk podkładek (12 rolek x 168 podkładek)
- tylko do użytku z modelami CH38 i CH38A

Pakiet CH zawiera:

nr kat.  ZPO2510G - długość 10mm

System STINGER wykorzystujący do montażu membran dachowych podkładek uszczelniająco-zabezpieczających , które
mocuje się zszywaczem młotkowym. Podkładki są świetnym rozwiązaniem ponieważ zapewniają większą moc połączeń (niż 
użycie samych zszywek) oraz punktowe uszczelnienie miejsc montażu przed wilgocią. Folia jest bardziej odporna na zerwanie 
przy gwałtownych podmuchach wiatru, ponieważ mocniej przylega do podłoża. Co równie ważne do montażu zużywa się 
mniejszą ilość łączników niż w rozwiązaniach tradycyjnych.

Zszywacz model CH38 oraz automatyczny zszywacz model CH38A, zostały stworzone dla użytkowników którzy preferują 
ekonomiczne, niepneumatyczne, szybkie i łatwe rozwiązania z zakresu montażu membran dachowych z wykorzystaniem 
podkładek oraz zszywek. Rozwiązanie to pozwala na bezproblemowy montaż folii dachowej za ułamek ceny – bez użycia 
przewodów, kompresorów oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów na zasilanie urządzenia.

Pierwszy zszywacz który wbija jednocześnie podkładki i 
zszywki. Urządzenie jest bardzo proste w użyciu – 
wystarczy nacisnąć spust.

Urządzenie całkowicie automatyczne – 
nie ma zamontowanego spustu. Przy każdym przyłożeniu 
narzędzie automatycznie umieszcza podkładki na zszywkach.

Zszywki: długość 10mm; szer. grzbietu 9,5 mm

9,5

10

nowość



ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY 
DEKARSKI DO FOLII

ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY CS150ST
Zszywacz STINGER model CS150ST to profesjonalne narzedzie dla dekarzy, które gwarantuje 
dłuższą żywotność dachu, zachowanie większej szczelności foli oraz zmniejszenie ryzyka uszkodze-
nia mechanicznego foli podczas montażu.
Zszywacz CS150ST może pracować w trybie seryjnym lub sekwencyjnym na zszywkach o długości 
22 mm, 32 mm, 38 mm. Urządzenie jest lekkie a co za tym idzie łatwo się nim manewruje,  co 
więcej ergonomiczny kształt zmniejsza zmęczenie użytkownika. Zasobnik ładuje się w kilka sekund, 
a duża pojemność zasobnika zapewnia niewiele przerw na przeładunek.

• Waga: 1,9 kg

• Ciśnienie pracy: 6,5 - 7,2 bar

• Szybkość pracy: maksymalnie 5 wystrzałów / sek 

• Podkładka średnica: 25 mm 

• Zszywki długość: 22 mm, 32 mm, 38 mm

• Szerokość grzbietu zszywki: 11,1 mm

nr kat. CS150ST

• 2000 sztuk zszywek (20 pasków zszywek x 100 sztuk)
• 2000 sztuk podkładek (10 rolek x 200 podkładek)
- tylko do użytku z modelem CS150ST

Pakiet CS zawiera:

nr kat. pakietów
ZPO2522G - długość 22mm; ZPO2532G - długość 32mm; ZPO2538G - długość 32mm 

bezpośredni przedstawiciel i importer STINGER

11,1

22

32
38
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Klipsiarki do gabionów

• ciśnienie operacyjne 6,2 - 8 bar 
• pojemność magazynka : 100 - 120 klipsów 
• waga: 6,6 kg
• typ klipsów: CCL50GALFAN; CCL50N   
• w zestawie z walizką PE
Klipsy
CL 50 alu-cynk - twarde; o wytrzymałości 1700 - 1900 N/mm
CL 50  nierdzewne; o wytrzymałości 1200 - 1400 N/mm

•  ciśnienie operacyjne 5 - 8 bar 
• pojemność magazynka : 85 - 120 klipsów 
• waga: 2,20 kg
• typ klipsów:  CCL50GALFAN1
• w zestawie z walizką PE
Klipsy:
CL 50 alu-cynk - miękkie; o wytrzymałości 690 - 840 N/mm

KLIPSIARKA RĘCZNA
4PROHRP50

KLIPSIARKA PNEUMATYCZNA
4PROCL57

KLIPSIARKA PNEUMATYCZNA
4PROCL50

20 mm
45 mm

27 mm

2

2

2

2

2

• Waga: 4,4 kg
• pojemność magazynka : 60 klipsów
Klipsy
CL 50 alu-cynk - twarde; o wytrzymałości 1700 - 1900 N/mm
CL 50  nierdzewne; o wytrzymałości 1200 - 1400 N/mm



4PRO KOMPRESORY do prac ciesielsko-dekarskich             

   

Zalety
Mobilny na pełnych kołach
Regulatory kontrolne
Przełącznik ON/OFF ciśnienia zaworu
Kompaktowa orurowana konstrukcja

4PROAIR255 Kompresor 1,86kW/20l

4PROAIR433 Kompresor 2,6kW/25l

Moc 2,5HP
Pojemność 20 litrów
Waga 49 kg
Liczba cylindrów:2
Smarowanie: olej
Prędkość: 2840 obr/min
Maksymalne ciśnienie(bar):10
Napięcie zasilające:230V
Przepływ powietrza L/min:255
Hałas(dBa):82
Wymiary (dł x szer x wys):  650 x 450 900mm

Dane techniczne

Zalety
Mobilny na pełnych kołach
Regulatory kontrolne
Przełącznik ON/OFF ciśnienia zaworu
Kompaktowa orurowana konstrukcja

Moc 3,5HP
Pojemność 25 litrów
Waga 62 kg
Liczba cylindrów:2
Smarowanie: olej
Prędkość: 2840 obr/min
Maksymalne ciśnienie(bar):10
Napięcie zasilające:230V
Przepływ powietrza L/min:433
Hałas(dBa):82
Wymiary (dł x szer x wys):  750 x 600 x 900mm

Dane techniczne

Zalety

4PROW3830 

Waga: 10 kg
maksymalne Rekomendowane ciśnienie pracy: 15 bar
Szybkozłącze 1/4"
Średnica wewnętrzna węża 9,5 mm
Średnica zewnętrzna węża 13,5 mm

Dane techniczne

Wąż - przewód pneumatyczny 3/8” na bębnie zwijaku

obrotowa podstawa
elastyczny waż poliuretanowy
długość węża 30 metrów
korba umożliwiająca szybkie zwinięcie węża



Wydajność ssawna [m3/h] 42
Wydajność ssawna [l/min] 700
Pojemność zbiornika [litry] 270
Ciśnienie max [bar] 10
Moc silnika [kW] 4,0
Ilość cylindrów [n0] 3
Stopnie sprężania [n0] 1
Napięc. zasil. [V] 400
Hałas [dB] 80
dł. x szer. x wys. [cm] 148x50x102
Obroty [obr/min] 1130
Waga [kg] 175

Dane techniczne

Kompresor HD 50/270/700

2 lata gwarancji: pompa oraz wyłącznik ciśnieniowy • 3 lata gwarancji: silnik elektryczny  • 10 lat gwarancji: zbiornik ciśnieniowy sprężarki HD

Wydajność ssawna [m3/h] 54
Wydajność ssawna [l/min] 900
Pojemność zbiornika [litry] 500
Ciśnienie max [bar] 10
Moc silnika [kW] 5,5
Ilość cylindrów [n0] 2
Stopnie sprężania [n0] 1
Napięc. zasil. [V] 400
Hałas [dB] 80
dł. x szer. x wys. [cm] 190x60x118
Obroty [obr/min] 1015
Waga [kg] 245

Dane techniczne

Kompresor HD 50/500/900

Wydajność ssawna [m3/h] 72
Wydajność ssawna [l/min] 1200
Pojemność zbiornika [litry] 500
Ciśnienie max [bar] 10
Moc silnika [kW] 7,5
Ilość cylindrów [n0] 2
Stopnie sprężania [n0] 1
Napięc. zasil. [V] 400
Hałas [dB] 80
dł. x szer. x wys. [cm] 190x60x119
Obroty [obr/min] 1200
Waga [kg] 250

Dane techniczne

Kompresor HD 100/500/1200

Wydajność ssawna [m3/h] 54
Wydajność ssawna [l/min] 900
Pojemność zbiornika [litry] 270
Moc silnika [kW] 5,5
Ciśnienie max [bar] 10
Ilość cylindrów [n0] 2
Stopnie sprężania [n0] 1
Napięc. zasil. [V] 400
Hałas [dB] 80
Obroty [obr/min] 1015
dł. x szer. x wys. [cm] 148x50x103
Waga [kg] 210

Dane techniczne

Kompresor HD 75/270/900

KOMPRESORY TŁOKOWE SERIA HD - wersja przemysłowa

Zalety
• Żeliwna, wolnoobrotowa pompa kompresora – konstrukcja HD wysoka wydajność, przystosowana do obciążeń przemys-
łowych.
• Silnik elektryczny – system HD wysoka klasa izolacji IP55 przystosowany do pracy ciągłej zgodnie z klasą S1.
• Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z termicznym zabezpieczeniem i systemem rozruchu bez obciążenia
- Pełna ochrona silnika elektrycznego, łagodny rozruch urządzenia.
• Wysoko wydajny system chłodzenia – efektywny wentylator koła pasowego,  chłodnice międzycylindrowe.
• Przekładnia pasowa z system taperlock – precyzyjne i łatwe ustawienie systemu przenoszenia napędu.
• Zbiornik – 100% ocynku wewnątrz i zewnątrz, norma zabezpieczenia antykorozyjne go PN-EN ISO-1461.



Wydajność ssawna [m3/h] 16
Wydajność ssawna [l/min] 270
Pojemność zbiornika [litry] 100
Moc silnika [kW] 1,5
Ciśnienie max [bar] 8
Ilość cylindrów [n0] 2
Stopnie sprężania [n0] 1
Napięc. zasil. [V] 230
Hałas [dB] 78
Obroty [obr/min] 1480
dł. x szer. x wys. [cm] 107x39x80
Waga [kg] 64

Dane techniczne

Kompresor GD 28-100-270

Wydajność ssawna [m3/h] 29
Wydajność ssawna [l/min] 475
Pojemność zbiornika [litry] 200
Ciśnienie max [bar] 10
Moc silnika [kW] 3,0
Ilość cylindrów [n0] 2
Stopnie sprężania [n0] 1
Napięc. zasil. [V] 400
Hałas [dB] 80
dł. x szer. x wys. [cm] 150x45x110
Obroty [obr/min] 1400
Waga [kg] 125

Dane techniczne

Kompresor GD 38-200-475

Wydajność ssawna [m3/h] 50
Wydajność ssawna [l/min] 830
Pojemność zbiornika [litry] 270
Moc silnika [kW] 5,5
Ciśnienie max [bar] 10
Ilość cylindrów [n0] 2
Stopnie sprężania [n0] 2
Napięc. zasil. [V] 400
Hałas [dB] 82
Obroty [obr/min] 1450
dł. x szer. x wys. [cm] 152x59x126
Waga [kg] 220

Dane techniczne

Kompresor GD 60-270-830

Wydajność ssawna [m3/h] 39
Wydajność ssawna [l/min] 653
Pojemność zbiornika [litry] 270
Ciśnienie max [bar] 10
Moc silnika [kW] 4,0
Ilość cylindrów [n0] 2
Stopnie sprężania [n0] 2
Napięc. zasil. [V] 400
Hałas [dB] 81
dł. x szer. x wys. [cm] 150x59x126
Obroty [obr/min] 1400
Waga [kg] 160

Dane techniczne

Kompresor GD 59-270-650

Wydajność ssawna [m3/h] 21
Wydajność ssawna [l/min] 350
Pojemność zbiornika [litry] 150
Moc silnika [kW] 2,2
Ciśnienie max [bar] 10
Ilość cylindrów [n0] 2
Stopnie sprężania [n0] 1
Napięc. zasil. [V] 400
Hałas [dB] 78
Obroty [obr/min] 1580
dł. x szer. x wys. [cm] 138x44x105
Waga [kg] 85

Dane techniczne

Kompresor GD 28-150-350

KOMPRESORY TŁOKOWE SERIA GD - wersja produkcyjna

Zalety
• Kompresor tłokowy z napędem pasowym
• Kompresor wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy, zasilanie 400V/50Hz.
• Filtr z reduktorem, manometrem i dwoma szybkozłączkami umożliwia ustawienie żądanego ciśnienia na wylocie i podłączenie dwóch 
odbiorników.
• Dodatkowe bezpośrednie przyłącze na zbiorniku 1/2".
• Pompa kompresora wyposażona w chłodnicę powietrza wylotowego.
• Kompresor tłokowa w której silnik jest połączony poprzez przekładnię pasową z agregatem sprężarkowym, dzięki czemu niższe obroty na 
agregacie.
• Dwa tłoki umieszczone obok siebie w jednym cylindrze, układ rzędowy, pompujące powietrze na przemian.
• Żeliwny cylinder gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie.
• Uszczelnienie tłoków w cylindrach za pomocą trzech pierścieni, zapewnia niskie zaolejenie sprężonego powietrza.
• Modułowa płyta zaworowa zapewnia na stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza 
zasysającego.
• Łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik.
• Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę, dzięki czemu łatwo się ją przemieszcza.
• Praca sprężarki kontrolowana jest przez wyłącznik ciśnieniowy zapewniający jej pracę w automacie.
• Samoczynne uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
• Kompresor wyposażona w zaworek odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch kompresora.
• Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i wyposażony w zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika.



Linia produkcyjna do zbijania palet przeznaczona 
dla małych i średnich producentów palet.

Najważniejszą zaletą linii do zbijania palet jest to, 
że w ciągu 10 minut można zmienić całkowicie 
ustawienia poszczególnych modułów w celu 
zbijania innego rodzaju palety.

Nasza linia do ręcznego zbijania palet jest 
kierowana głównie do trzech grup klientów:
małe tartaki które chcą wejść na rynek palet i nie 
mogą pozwolić sobie na dużą inwestycję w 
formie automatycznych linii do zbijania palet 
(pozwoli zbić nawet 2000 palet przez 8 godzin x 4 
pracowników).

Linia do zbijania palet przy zastosowaniu bardzo prostego rozwiązania technologicznego pozwala na uniknięcie niepotrzebnych 
czynności związanych ze zbijaniem palet. Operatorzy obsługujący linię pracują w wygodnej wyprostowanej pozycji.

Linia do palet to zespół maszyn przystosowanych do ręcznego zbijania palet jednorazowych lub przemysłowych na klockach i/lub 
kantówkach o wymiarach od 500 do 1300 mm w różnych kon�guracjach (zależnie od zapotrzebowania). Są to maszyny bardzo 
wytrzymałe, wykonane z elementów stalowych.

Najważniejszą zaletą linii jest to, iż można w bardzo 
krótkim czasie zmienić ustawienia, w celu zbijania 
nowych palet w innym wymiarze.

Linia jest najlepszym rozwiązaniem na rynku w przypadku 
zbijania małych serii palet, ponieważ wśród wszystkich linii 
do zbijania jest tą, którą w najkrótszym czasie można 
ustawić na nowy wymiar.

Po ułożeniu drewnianych elementów palet na stół są one 
zbijane przy użyciu standardowych pneumatycznych 
gwoździarek bębnowych, które nie są wyposażeniem linii.

W pierwszym etapie produkcji palet na stołach 
montażowych należy podłączyć siłowniki stołu do źródła 
sprzężonego powietrza - rekomendowane bezolejowe 
kompresory SENCO: Mini 3,8l  lub MIDI 9,5l

Automatyzacja produkcji

PRODUKCJA STÓP PALETY
 (siłowniki stołu obsługiwane sprężonym powietrzem)

ZBIJANIE BLATÓW

ZBIJANIE GOTOWEJ PALETY

Stół do zbijania palet z siłownikami - trzy moduły



Zalety
2w1 otwieracz - uchwyt do pędzli
Do mocowania na każdej krawędzi
Mocny magnes
Łatwo zmywalny po każdym malowaniu

AKCESORIA MALARSKIE

4PRO-Brush Lugg

4PRO-Bigg Lugg2

Zalety 
Funkcjonalność kabury
Szybki montaż
Łatwy dostęp do narzędzi zawieszonych na pasku

Zastosowanie
Mocowanie na pasku elektronarzędzi
Narzędzi pneumatycznych, pistoletów do kleju

ZACZEP NARZĘDZIOWY NA PASEK

Uchwyt do pędzli z magnesem

Оттенстен Україна Лтд.
79040 м. Львів
вул. Городоцька, 357
Тел.: 8 (032) 292-80-48
тел./факс: 297-25-46


