
NOVUS J-01 AS

NOVUS J-08 XX

NOVUS J-02 AL

NOVUS J-01 A

NOVUS J-09 XX

NOVUS J-16 EADHG NOVUS J-19 EADHG

РЪЧНИ ТАКЕРИ

Малък хоби-такер за дома и градината.
• от висококачествена пластмаса
• подходящ за закрепване на нисковолтови

кабели до макс. 50 V и ø 4,5 мм. 
Тегло: прибл. 215 г.                No на арт.030-0415

Малък професионален такер с
разнообразно приложение.
• с корпус от висококачествена пластмаса
• с блокиране на дръжката
• с контролен отвор за броя на кламерите

    
Тегло: прибл. 260 г.              No на арт.030-0407

Голям хоби-такер за универсална
употреба.
• от висококачествена пластмаса
• подходящ за закрепване на нисковолтови

кабели до макс. 50 V и ø 6 мм.
Тегло: прибл. 325 г.             No на арт. 030-0416

Малък хоби-такер за разнообразни 
дейности.
• за употреба в дома и градината
• с блокиране на дръжката
Тегло: прибл. 215 г.              No на арт. 030-0417

Малък професионален такер с малък откат и
здрав поцинкован корпус.
    
• с разнообразно приложение
• с блокиране на дръжката
• с контролен отвор за броя кламерите

                      
Тегло: прибл. 610 г.                  No на арт.030-0408

Малък професионален такер.
• с лост за регулиране на силата на удара
• с ограничител за прецизно прикрепване
• с възможност за забиване на кламери и 

пирони
• с блокиране на дръжката
• с контролен отвор за броя на кламерите

                       
Тегло: прибл. 500 г.                  № на арт. 030-0390

Професионален такер с малък откат и здрав 
поцинкован корпус.
• с лост за регулиране на силата на удара
• с ограничител за прецизно прикрепване
• с възможност за забиване на кламери и пирони
• с блокиране на дръжката
• с контролен отвор за броя на кламерите

                  
Тегло: прибл. 1000 г.                 № на арт. 030-0386

Преглед на такери
Удобни, здрави, стабилни, многофункционални: Ръчните такери
"Novus" са идеалният помощник за дома и градината, за хобито 
и професионалната Ви дейност. Бързо и лесно изпълнявате всяка 
задача, като същевременно получавате изделие с модерен и  
винаги актуален дизайн.
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Дължина 4-8 4-6

mm  

Вид
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Дължина 6-14 6-14 16
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Дължина 6-14 6-14 16

mm
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