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Osadzak gazowy
FGC 100.
Szybkie i łatwe mocowanie
w betonie i w stali.

Osadzak gazowy FGC 100

Szybkie i łatwe mocowanie
w betonie i w stali
Łatwa regulacja głębokości
wbijania gwoździ, pozwala
na dopasowanie do różnych
zastosowań.
Wymienna końcówka
umożliwia różne rodzaje
zastosowania.

Wygodny przycisk
ułatwia szybkie
ładowanie gwoździ.

Wysokowydajny zbiornik
gazu, który funkcjonuje
w temperaturze do -15 oC,
umożliwia wykonanie ponad
1100 zamocowań.

Mocna bateria litowo-jonowa
wraz z wyświetlaczem poziomu
ładowania wpływa na wysoką
efektywność.

Regulowany zaczep
do paska dla prawoi leworęcznych.
System szybkiego rozładowania
magazynka zapewnia wygodne
usuwanie zablokowanych gwoździ.

Demontowalna podpórka
umożliwia optymalny
sposób mocowania.
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Różne gwoździe umożliwiają szeroki
zakres zastosowań, od 26 gwoździ
w magazynku o standardowej
wielkości do 50 gwoździ w wersji
powiększonej.

Aprobata

Osadzak gazowy FGC 100

Korzyści,
funkcjonowanie i montaż
Korzyści
· Energia osadzaka FGC 100 zapewnia właściwe zagłębianie do podłoża,
bez nawiercania i tworzenia pyłu, także w przypadku mocowania
elementów stalowych do stali.
· Łatwa regulacja zagłębienia gwoździ pozwala na odpowiedni
dobór głębokości zależnie od potrzeb - częściowo lub całkowicie,
czyli równo z powierzchnią podłoża.
· Osadzak FGC 100 odznacza się długim czasem użytkowania
i trwałością pomiędzy przeglądami co około 20 000 mocowań.*
· Szeroki zakres rodzajów gwoździ zapewnia dobre dostosowanie do
prawie każdego materiału budowlanego: zarówno do betonu, cegły,
bloczków cementowo-wapiennych, jak i do stali.
· System szybkiego rozładowania magazynka umożliwia jego szybki
demontaż i usunięcie zablokowanych gwoździ.
· Zwiększenie efektywności zostało osiągnięte poprzez zastosowanie
mocnej baterii litowo-jonowej, która umożliwia wykonanie ponad 8000
zamocowań po każdym ładowaniu.*
· Wyświetlacz poziomu naładowania baterii pokazuje aktualny stan
i informuje o statusie narzędzia. Dzięki temu unika się niepotrzebnych
przerw w pracy na budowie.
· W przypadku wyczerpania się baterii, 10-minutowe ładowanie umożliwia
ponowne wstrzelenie co najmniej 300 gwoździ. Pełne ponowne
naładowanie baterii zajmuje 90 minut. *
· Osadzak FGC 100 jest umieszczony w praktycznej walizce XL-BOXX,
która jest kompatybilna z systemem L-BOXX.

Funkcjonalność
· Osadzak gazowy firmy fischer jest przeznaczony
do szybkiego i niezawodnego montażu profili
suchej zabudowy, a także do mocowania instalacji
elektrycznych - zarówno na podłodze, ścianach jak
i na sufitach.
· W celu wykonania optymalnego montażu,
narzędzie powinno być skierowane prostopadle
do powierzchni podłoża. Podpórka może być
zamontowana lub oddzielona, jeśli potrzebne jest
osadzanie gwoździ w wąskich przestrzeniach.
· Narzędzie może pracować w zakresie temperatur
od -7oC do +50oC.
· Wymiary narzędzia to:
dł. 336 mm x szer. 121 mm x wys. 404 mm.

* w standardowych warunkach
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Zastosowanie
Profile do suchej zabudowy

Szybkie i niezawodne mocowanie profili

Mocowanie w wąskich przestrzeniach

Mocowanie instalacji elektrycznych

Mocowanie elementów elektrycznych np. przewodów,
rurek i kabli ułożonych we wszystkich kierunkach
na podłodze, na ścianach i sufitach

Możliwość mocowania z dużą szybkością pozwala na
szybki postęp prac

Końcówka do mocowania dociepleń umożliwia szybki
i wygodny montaż

Mocowanie lekkich elementów
budowlanych

Panele kompozytowe

Systemy izolacji cieplnej

Końcówka magnetyczna dołączona do osadzaka FGC
100 umożliwia montaż gwoździa poprzez podkładkę

Łączenie tymczasowych paneli kompozytowych do
belek stalowych

Specjalna końcówka do mocowania dociepleń
umożliwia montaż izolacji cieplnej

Osadzak FGC 100 jest świetnie wyważony,
co ułatwia mocowanie do sufitu
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Wskazówki montażowe
Regulowana głębokość zakotwienia gwoździ fischer
DFN/DFNH w różnych materiałach

i

tfix
tfix

hef

hef

beton bez części
montowanej

drewno do
betonu

hef

Długość gwoździa jest sumą
grubości montowanego
elementu tfix oraz efektywnej
głębokości zakotwienia hef

Maksymalna grubość blachy stalowej, która może
być mocowana do betonu C20/25 wynosi 22 mm,
a do betonu C50/60 wynosi 18 mm.

tfix

blacha stalowa
do betonu

hef

blacha stalowa
do stali

Głębokość zakotwienia
potrzebna do
uzyskania najwyższej
nośności w
standardowej stali
wynosi 9 mm.

Głębokość zakotwienia do uzyskania najwyższej nośności w bloczkach silikatowych wynosi 40 mm.
Głębokość zakotwienia do uzyskania najwyższej nośności w cegle pełnej wynosi 27 mm.
W celu dodatkowych informacji odnośnie nośności, głębokości zakotwienia oraz doboru optymalnego łącznika należy sprawdzić tabelę nośności dla osadzaka FGC 100.

Co jeśli...
Wskazówki do rozwiązania problemów
awaria w czasie montażu

awaria osadzaka (w celu uzyskania dodatkowych informacji proszę sprawdzić nasze
video na youtube)

... gwóźdź zagłębia się zbytnio?
· należy zredukować głębokość za pomocą regulacji
· jeśli to niezbędne, należy dostosować długość gwoździa do rodzaju montażu

… jeden zasobnik z gazem będzie niewystarczający dla wszystkich gwoździ lub jednego
opakowania?
· należy unikać używania osadzaka bez wprowadzenia gwoździa

… gwóźdź nie wbija się dostatecznie głęboko? 
· należy zwiększyć głębokość za pomocą regulacji
· jeśli to konieczne, należy dostosować długość gwoździa do rodzaju montażu
· może okazać się, że podłoże jest zbyt twarde i jedynym rozwiązaniem będzie
zastosowanie innej metody mocowania

… nie został wprowadzony żaden gwóźdź, ale wentylator działa?
· system szybkiego odłączania magazynka pozwala usunąć magazynek i końcówkę
w celu odciągnięcia tłoka do początkowego położenia
· należy założyć nowy zasobnik z gazem

… gwóźdź się zakrzywia?
· należy zwiększyć głębokość za pomocą regulacji
· jeśli to konieczne, należy dostosować długość gwoździa do rodzaju montażu
· należy upewnić się, czy osadzak był skierowany prostopadle do podłoża

… nie został wprowadzony żaden gwóźdź i wentylator nie działa?
· należy założyć całkowicie naładowaną baterię

… gwóźdź się łamie?
· należy zwiększyć głębokość za pomocą regulacji
· jeśli to konieczne, należy dostosować długość gwoździa do rodzaju montażu
· należy upewnić się, czy osadzak był skierowany prostopadle do podłoża
· może okazać się, że podłoże jest zbyt twarde i jedynym rozwiązaniem będzie
zastosowanie innej metody mocowania
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Asortyment i akcesoria
Zestaw fischer Set FGC 100

XL-BOXX
Opis

Nr art.

Opis zawartości

Ilość w opakowaniu

Set FGC 100

553411 (EU)

Szczegółowy spis w następnej tabeli, wraz z ładowarką EU

1

Zestaw fischer Set FGC 100 zawiera:

Osadzak

Ładowarka

Bateria Li-Ion

Opis produktu

Zawartość

Opis techniczny

Osadzak gazowy fischer FGC 100

1

energia osadzania 100 J, 4,1 kg z baterią

Magazynek FGC 100 - M26

1

pojemność 26 gwoździ, zakrzywiony

Ładowarka FGC 100 - BC

1

wejście 100-240 V, wyjście 8.4 V-2 A

Bateria Li-Ion FGC 100=B7.2V-2.5Ah

2

> 8.000 mocowań na 1 ładowanie

Drążek

1

do usuwania zablokowanych gwoździ

Klucz nasadkowy

2

-

Walizka XL-BOXX

1

kompatybilna z systemem L-BOXX

Akcesoria do osadzaka gazowego fischer FGC 100

Magazynek standardowy

Magazynek powiększony

Ładowarka

Bateria Li-Ion
Ilość w opakowaniu

Opis produktu

Nr art.

[szt./kg]

Opis techniczny

Magazynek standardowy

FGC 100 – M26

553412

1

pojemność 26 gwoździ, zakrzywiony

Magazynek powiększony

FGC 100 – M50

553717

1

pojemność 50 gwoździ, zakrzywiony

Ładowarka

FGC 100 – BC

553414 (EU)

1

wejście 100-240V, wyjście 8.4V-2A

Bateria Li-Ion

FGC 100 – B 7.2 V – 2.5 Ah

553415

1

> 8.000 mocowań na 1 ładowanie
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Asortyment do osadzaka gazowego fischer FGC 100

Zasobnik z gazem

Gwoździe standardowe

Opis produktu

Gwoździe wzmocnione

Końcówka
do dociepleń

Ilość
w opakowaniu

Długość
[mm]

Drążek do dociepleń

Nakładka magnetyczna

Opis techniczny

Nr art.

[szt. /kg]

Zasobnik z gazem

FC 165

553416

1

165

Dla więcej niż 1100 mocowań

Gwoździe standardowe

DFN 17

553417

1008 gwoździ
+ 1 zasobnik z gazem

17

gwoździe cynkowane z powłoką min. 5 µm, średnica trzpienia 2,6 mm,
długość gwoździa 17 mm

DFN 20

553418

1008 gwoździ
+ 1 zasobnik z gazem

20

gwoździe cynkowane z powłoką min. 5 µm, średnica trzpienia 2,6 mm,
długość gwoździa 20 mm

DFN 22

553419

1008 gwoździ
+ 1 zasobnik z gazem

22

gwoździe cynkowane z powłoką min. 5 µm, średnica trzpienia 2,6 mm,
długość gwoździa 22 mm

DFN 25

553420

1008 gwoździ
+ 1 zasobnik z gazem

25

gwoździe cynkowane z powłoką min. 5 µm, średnica trzpienia 2,6 mm,
długość gwoździa 25 mm

DFN 30

553421

1008 gwoździ
+ 1 zasobnik z gazem

30

gwoździe cynkowane z powłoką min. 5 µm, średnica trzpienia 2,6 mm,
długość gwoździa 30 mm

DFN 32

553422

1008 gwoździ
+ 1 zasobnik z gazem

32

gwoździe cynkowane z powłoką min. 5 µm, średnica trzpienia 2,6 mm,
długość gwoździa 32 mm

DFN 35

553423

1008 gwoździ
+ 1 zasobnik z gazem

35

gwoździe cynkowane z powłoką min. 5 µm, średnica trzpienia 2,6 mm,
długość gwoździa 35 mm

DFN 40

553424

1008 gwoździ
+ 1 zasobnik z gazem

40

gwoździe cynkowane z powłoką min. 5 µm, średnica trzpienia 2,6 mm,
długość gwoździa 40 mm

DFNH 15

553425

1008 gwoździ
+ 1 zasobnik z gazem

15

gwoździe cynkowane z powłoką min. 5 µm, średnica trzpienia 3.0 mm,
długość gwoździa 15 mm

DFNH 17

553426

1008 gwoździ
+ 1 zasobnik z gazem

17

gwoździe cynkowane z powłoką min. 5 µm, średnica trzpienia 3.0 mm,
długość gwoździa 17 mm

DFNH 22

553427

1008 gwoździ
+ 1 zasobnik z gazem

22

gwoździe cynkowane z powłoką min. 5 µm, średnica trzpienia 3.0 mm,
długość gwoździa 22 mm

DFNH 27

553428

1008 gwoździ
+ 1 zasobnik z gazem

27

gwoździe cynkowane z powłoką min. 5 µm, średnica trzpienia 3.0 mm,
długość gwoździa 27 mm

DFNH 32

553429

1008 gwoździ
+ 1 zasobnik z gazem

32

gwoździe cynkowane z powłoką min. 5 µm, średnica trzpienia 3.0 mm,
długość gwoździa

Gwoździe wzmocnione

Końcówka do dociepleń

TFD 30

554928

504

30

do mocowania izolacji o grubości 30 mm,

TFD 50

554929

504

50

do mocowania izolacji o grubości 50 mm,

Drążek do dociepleń

FGC 100 – N EWI

554869

1

–

Do stosowania z kołkami fischer TFD 30 i TFD 50

Nakładka magnetyczna

FGC 100 – N magnetic

553715

2

–

Do stosowania z podkładkami metalowymi

Podkładka metalowa

FGC 100 metal washer

554935

1008

–

Zapobiega przesuwaniu się mocowania i stanowi dodatek podczas mocowania
siatek lub membran.

Zestaw do czyszczenia

FGC 100 cleaning kit

553718

1

–

Czyścik 150 ml, olej do smarowania 100 ml oraz gumowe uszczelki

Dobór gwoździ

beton klasy ≥ C30/37

bloczki cementowo-wapienne

cegła pełna

stal

Gwoździe standardowe DFN

beton klasy < C30/37
długości 17 – 40 mm

●

○

długości 17 – 40 mm

●

długości 17 – 40 mm

●

○

Gwoździe wzmocnione DFNH

długości 17 – 32 mm

długości 17 – 32 mm

długości 17 – 32 mm

○

długość 15 mm

● Odpowiednie

◑

◑ Częściowo odpowiednie

●

◑

●

○ Nieodpowiednie
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Wszystkie rodzaje serwisu

Gwarancja

Gwarancja

Od zakupu obowiązuje
2-letnia gwarancja.
Jeśli pojawi się konieczność
naprawy, to bezpłatnie
naprawimy urządzenie
lub je wymienimy.

Naprawa i zwrot w ciągu 72 godzin

72

W przeciągu 72 godzin
od otrzymania urządzenia
zostanie ono naprawione,
sprawdzone i odesłane.

Utylizacja starych narzędzi

Do pewnego momentu,
nawet najbardziej trwałe
urządzenia fischer będą miały
swój koniec. W tym przypadku,
prosimy o kontakt ze swoim
dealerem lub przedstawicielem
firmy fischer w celu dalszych
informacji dotyczących
utylizacji.

Serwis online

WWW
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Na stronie
www.fischerpolska.pl/serwis/
dobryserwis
można znaleźć wszystkie
informacje dotyczące serwisu
dla naszych klientów.

5-letnia dostępność części zamiennych

5

-letnia
dostępność części zamiennych

Gwarantujemy
5-letnią dostępność
części zamiennych,
nawet jeśli produkcja
nie będzie kontynuowana.

Ograniczenie ceny naprawy

Jeśli minie termin gwarancji,
to koszty naprawy nie
przekroczą 50% ceny
oryginalnego urządzenia.

Konsultacje dotyczące produktu i zastosowania.
Nasz wykwalifikowany
personel chętnie odpowie
na każde Państwa pytanie
dotyczące produktów fischer.

Osadzak gazowy FGC 100

Przebieg serwisowania
fischer
Pakowanie
1

Naprawa
4

Przesyłka
5

Usuń zasobnik z gazem
i gwoździe z uszkodzonego
osadzaka i włóż go do walizki
lub trwałego kartonu. Dołącz
numer towaru niebezpiecznego
zgodnie z UN3480 lub UN3481
jeśli bateria ma być wysyłana
osobno.

Szybka naprawa
odbywa się w autoryzowanym
serwisie fischer.

Zamów zwrot i dokumenty

Prosimy o kontakt
z przedstawicielem firmy
fischer w celu zorganizowania
zwrotu i wszystkich
niezbędnych dokumentów
zwrotnych.

2

Przesyłka zwrotna
3

Są dwie opcje zwrotu
urządzenia:
1. Organizacja wysyłki przez
przedstawiciela handlowego.
2. Zorganizowanie odbioru
przez fischer Polska.

Firma kurierska zwraca
naprawione urządzenie w
przeciągu 72 godzin od
dostarczenia go do serwisu
fischer.

Osoby wsparcia technicznego:
Dział Techniczny:

Dział Inwestycyjny:

Jakub Opler
tel. 605 106 826

Krzysztof Nażgiewicz
tel. 605 106 851

Dział Dystrybucji:
Michał Gałas
tel. 605 101 621
Cezary Krajniak
tel. 605 109 923

Więcej informacji dotyczących serwisu firmy fischer znajdą
Państwo na stronie:
www.fischerpolska.pl/serwis/dobryserwis
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fischer Professional.
Aplikacja dla fachowców
od zamocowań.
www.fischerpolska.pl

Pobierz z
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Nasz
serwis 360o
dla Ciebie
Od oprogramowania do szkoleń i do osobistych
konsultacji. Jako niezawodny partner,
zawsze chętnie służymy profesjonalnym wsparciem.

Twoje korzyści:
· Nasz asortyment produktowy obejmuje systemy
kotew chemicznych, kotwy stalowe i kołki nylonowe.
· Kompetencja i innowacja to właściwości nabyte
poprzez własne badania, rozwój i produkcję.
· Obecność na rynku światowym i aktywna sprzedaż
w przeszło 100 krajach.
· Wykwalifikowane konsultacje techniczne służą
ekonomicznym i fachowym rozwiązaniom w zakresie

techniki mocowania. W razie potrzeby także na
budowie.
· Szkolenia (niektóre z akredytacją) mogą odbywać
się w Państwa siedzibie lub w akademii fischer.
· Dostępne jest oprogramowanie komputerowe do
wykorzystania przy wymagających projektach.

Projektowanie
za pomocą
oprogramowania
FIXPERIENCE

Oprogramowanie do projektowania fischer FIXPERIENCE stanowi
bezpieczne i odpowiedzialne wsparcie przy projektowaniu,
zarówno dla projektantów, konstruktorów jak i wykonawców.
Wymiarowanie nigdy nie było tak łatwe!

Oprogramowanie i moduły w codziennej pracy
· Modularny program projektowy obejmuje część
obliczeniową i moduły branżowe.
· Oprogramowanie opiera się na międzynarodowych
standardach projektowych (ETAG 001, EC1, EC2,
EC3 oraz EC5), a także branżowych dokumentach
krajowych. Dostępne są wszelkie powszechne
jednostki sił i miar.
· W przypadku wprowadzenia niewłaściwych danych,
zostaną one rozpoznane i program podpowie, w jaki
sposób uzyskać pozytywny wynik. Dzięki temu osiąga
się zawsze bezpieczny i prawidłowy projekt.

· Obraz graficzny może być łatwo obracany o 360o,
przesuwany, dowolnie przechylany lub zmniejszany
/powiększany.
· Obraz 3D przedstawia szczegółowe i realistyczne
odwzorowanie.
· Funkcja "live update" pomaga w aktualizacji,
co zapewnia pracę na najbardziej aktualnej wersji.
· Bezpłatna instalacja i aktualizacja dostępna jest
poprzez stronę:
www.fischerpolska.pl/serwis/oprogramowanie-do-projektowania-fixperience
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