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250 buc. 
1.000 buc.
5.000 buc.

100 buc.
500 buc.

 2.200 buc.

1.000 buc.

1.000 buc.

5.000 buc.

7.000 buc.

3.500 buc.

4.000 buc.

7.500 buc.

7.500 buc.

500 buc.

Agățători negre cu 1 gaură
Agățători articulate negre cu 1 gaură

Agățători aurii cu 1 gaură

Agățători aurii cu 2 găuri

Agățători zincate cu 2 găuri

Agățători articulate aurii cu 3 găuri

100 buc.
500 buc.

 18.000 buc.

CodDESCRIEREIMAGINI

MAȘINI DE FIXAT AGĂȚĂTORI

Mașina de fixat agățători manuală CHAMP4
poate îndeplini două funcții: 

• Placă de bază pentru agățători
• Sistem de ghidare pt. centrarea suportului

• Placă de bază pentru balamale
• Marcaj pentru balamale
• Ghid pentru spătar și sprijin

La Champ4 
poate utiliza
următoarele
agățători:

La Champ4 
poate repara
următoarele
balamale în
fier lustruit:

• Marcaj pentru agățătoarea 1401
• Marcaj pentru agățătoarea 1428
• Marcaj pentru agățătoarea 1408
• Marcaj pentru agățătoarea 1439

• Bloc pentru balama 234-2341
• Bloc pentru balama 239-2343
• Bloc pentru balama 622

Preț

Agățători dințate din fier lustruit cu 2 găuri cu vârfuri 
ascuțite.
Greutatea maximă a tabloului: aproximativ 5 Kg

Balamale producție Craft
mm 38 cu 2 găuri

Balamale producție Craft
mm 10 cu 1 gaură

Agățători articulate din fier lustruit
cu trei găuri echipate cu 4 vârfuri ascuțite.
Greutatea maximă a tabloului: aproximativ 10 Kg.  

Balamale pentru suporturi tari producție Craft
mm 28 cu 2 găuri

100 buc.
500 buc.

3.000 buc.

100 buc.
500 buc.

 4.300 buc.

100 buc.
500 buc.

5.000 buc.

Agățători dințate din fier lustruit cu orificiu cu 4 vârfuri 
ascuțite. Potrivit pentru rame mici.

Balamale pentru suporturi moi producție Craft
mm 28 cu 2 găuri

500 buc.
5.000 buc.

25.000 buc.

100 buc.
500 buc.

 4.300 buc.

Pentru toate echipamentele, video 
demonstrative sunt disponibile pe site-ul nostru

Agățători  dințate din fier zincat cu 4 găuri
echipat cu vârfuri ascuțite.
Greutatea maximă a tabloului: aproximativ 12 Kg.

Pentru fiecare tip de agățători este  necesar un anumit marcaj
care are funcția de a ține blocată agățătoarea în timpul 
operațiunii. Marcajul trebuie comandat separat.

Pentru fiecare tip de balama, este necesar un 
bloc special care este utilizat pentru a menține 
balama blocată în timpul aplicării:

• Aplică anumite agățători pe suportul cadrului
• Aplică balamaua pe partea din spate a ramelor foto

Pentru aplicarea agățătorilor sunt necesare următoarele
accesorii (se comandă separat):

Pentru a aplica balamaua pe spatele ramei foto
aveți nevoie de următoarele accesorii (se comandă separat):

Placă pentru a aplica agățătorile cu cod PG1N

Placă pt. a aplica agăț. cu cod PG2N și PG2T

Placă pentru a aplica agățătorile cu cod 1428

Placă pentru a aplica agățătorile cu cod 1439

Placă pentru a aplica agățătorile cu cod 1408

Mașină de fixat manuală SH200  
Se folosește pentru a aplica agățători. 
Mașina de fixat agățători include și bara de suport și cele două presoare de 40 mm și 60 mm.
Nu include totuși plăcile care sunt folosite pentru aplicarea agățătorilor. 
Mașina se caracterizează mai ales prin viteza de înlocuire a elementelor.

Nituitor manual. Se folosește pentru fixarea niturilor pe carton, masonit etc. 

Pereche de marcaje potrivite pentru nituri 11R, care se comandă separat.

Nituri aurii pentru fixarea agățătorii cu o singură gaură 203TC și a 
agățătorilor rotunjite A216 și A217 pe suportul cadrului.
10% reducere pentru 5 pachete identice.

200 buc.
1.000 buc.
5.000 buc.Cod11R

Cod. PU

Cod PU11

Agățători aurii cu 2 găuri

Agățători negre cu 2 găuri
Agățători cu găuri cu vârfuri ascuțite 
care sunt folosite pentru aplicare pe 
panouri dure, MDF, carton etc.
Acestea pot fi aplicate cu mașina de  
fixat SH200 sau SH300 (care nu mai 
este în producție).
Se pot aplica și cu un ciocan normal.

Bara de suport pentru aplicarea agățătorilor.
Deja inclusă în pachet.

Presor superior standard diametru mm 40. Deja inclusă în pachet.

Presor superior diametru mm 60. Deja inclusă în pachet.

Plăci de la SH200 
care sunt folosite 
pentru aplicarea 
agățătorilor.
Sub fiecare placă 
este evidențiat tipul 
de agățătoare.

www.rinaldin.ro
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