
Schuttingen, pallets en kratten 
Gereedschap en bevestigingsmiddelen



HET BESTE GEREEDSCHAP EN DE BESTE 
BEVESTIGINGSMIDDELEN voor een professionele afwerking

Sinds 1896 heeft BOSTITCH gereedschap en 
bevestigingsmiddelen ontworpen en geproduceerd voor 
allerlei verschillende toepassingen en industrieën.  

BOSTITCH produceert ruim 500 miljoen 
bevestigingsmiddelen per dag en is daarmee een van de 
grootste producenten van spijker- en nietmachines en 
bevestigingsmiddelen ter wereld.

Deze reeks professionele bevestigingsmiddelen voor 
de productie en installatie van pallets, kratten en 
schuttingen weerspiegelt onze inzet voor innovatie en 
productontwikkeling.

Wij willen dat ons gereedschap aan ons merkimago voldoet 
en daarom doen we er alles aan om te garanderen dat 
elk stuk gereedschap dat onze naam draagt jarenlang 
betrouwbaar en probleemloos meegaat.

Vertrouw op onze wereldwijde leiderschapspositie

BOSTITCH maakt deel uit van de Stanley Black & Decker 
organisatie, de wereldwijde leider op het gebied van 
gereedschapproductie voor een groot aantal takken van 
industrie. 

Geen enkele andere onderneming ter wereld kan bogen 
op een betere reputatie voor de levering van goed 
functionerend, innovatief en krachtig gereedschap waarmee 
de vakmensen overal ter wereld aan de slag kunnen gaan.

l  Gewaardeerd op $11 miljard op de wereldwijde markt

l  Wereldwijde erkenning met een uitstekend portfolio aan 
wereldmerken

l  Een van de top 10 innovatie-ondernemingen ter wereld

l       De nummer 1 ter wereld voor gereedschapproductie met 
een uitstekende kwaliteitscontrole

Als u wilt weten hoe uw onderneming kan profiteren 
van de expertise van BOSTITCH, belt u ons salesteam  
op +32 15 47 38 00 of gaat u naar onze website  
www.bostitch.eu.

BOSTITCH - expertise 
in industriële 
bevestigingsmiddelen waar 
niemand aan kan tippen...
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Voldoen aan  
uw bedrijfsbehoeften
Elke onderneming heeft een eigen organisatie, workflow en 
operationele normen.  Dankzij het uitgebreide assortiment 
gereedschap en bevestigingsmiddelen van BOSTITCH kunnen 
wij onze productie-oplossingen precies aan uw behoeften 
aanpassen. 

Elke onderneming wil efficiënte processen met een minimum 
aan downtime en daar hebben we een uitstekende service 
omheen gebouwd. Wij begrijpen dat een succesvolle 
onderneming niet alleen afhankelijk is van goed presterende 
producten, maar ook van een betrouwbare distributie en een 
goed supportnetwerk. 

KLANTENSERVICE
Ons klantenserviceteam is getraind volgens de hoogste 
normen en zorgt ervoor dat onze klanten up-to-date blijven en 
alle benodigde services en informatie ontvangen. 

TECHNISCHE DIENST EN REPARATIES
Wij bieden een alomvattende technische ondersteuning voor 
al ons gereedschap. Dit omvat onderhoud en reparaties ter 
plaatse, maar ook in gespecialiseerde werkplaats, voor de 
Benelux gelegen in Boortmeerbeek. Bovendien beschikken wij 
over een uitgebreid assortiment reserveonderdelen, zodat uw 
gereedschap dag in dag uit goed blijft functioneren.

LENINGOVEREENKOMSTEN VOOR GEREEDSCHAP
Er zijn ook complete leningovereenkomsten voor gereedschap 
met regulier onderhoud en reparatie verkrijgbaar*, zodat onze 
klanten weten dat ze hun onderneming zo efficiënt mogelijk 
runnen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw 
plaatselijke salesteam.

*Onderhevig aan statusvoorwaarden. Raadpleeg de algemene voorwaarden.

In onze fabriek in Wroclaw in Polen produceren wij 
bevestigingsmiddelen met het CE-keurmerk en zo nodig 
een prestatieverklaring. BOSTITCH  is ook een officiële 
producent van EPAL-spijkers voor de palletsector.

l Gecertificeerd volgens SO 9001, ISO 14001 en ISO 18001
l De hoogste productievereisten
l  Bevestigingsmiddelen die voldoen aan de  

DOP-documentatie

Certificatie voor bevestigingsmiddelen

IN UW INDUSTRIE

GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Voor de allerbeste, gestroomlijnde productie, biedt 
BOSTITCH een compleet assortiment taakspecifieke 
machines voor de constructie van pallets, kratwanden 
en modulebouw. Afhankelijk van de specifieke aard van 
uw onderneming kunnen optionele units worden besteld 
voor complete productie- en bewerkingssystemen. Voor 
meer informatie over de geautomatiseerde systemen van 
BOSTITCH gaat u naar pagina 26.
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Gezondheid en veiligheid  
van uw medewerkers
BOSTITCH levert een compleet veiligheids- en 
gezondheidsprogramma voor distributeurs en 
eindgebruikers dat erop gericht is om de gebruikers van 
gereedschap en bevestigingsmiddelen te informeren over 
veiligheid op het werk.

Onze gespecialiseerde BOSTITCH trainers geven 
gestructureerde demonstraties van de belangrijkste 
veiligheidsvoorzieningen, zodat uw medewerkers over alle 
informatie en richtlijnen beschikken om het gereedschap 
veilig te gebruiken en minder risico lopen.

Trainingsmateriaal

Behalve trainingen leveren we ook veel ander materiaal dat 
het belang van de 9 gouden regels voor een veilige werking 
met spijker- en nietgereedschap onderstreept.

BOSTITCH-certificatie

Er zijn certificaten verkrijgbaar voor alle deelnemers die 
de training met succes hebben doorlopen, de vereiste 
lessen hebben geleerd en het gereedschap veilig kunnen 
gebruiken.

l Gespecialiseerde trainingssessies

l  Ondersteunend informatiemateriaal

l  Examens en certificaten

l  Documentatie over het programma

l  Duidelijke en informatieve video over veiligheid en 
gezondheid

IN UW INDUSTRIE
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OPTIONELE GEREEDSCHAPSFUNCTIES

ROLSPIJKERS

TYPE ROLSPIJKERS

Gladde schacht

3 3 3

Ringschacht

3 3 3 3

Schroefschacht

3  3 3

Spiraalschacht

3

Contact-trigger  
voor snel vastspijkeren

Sequentiële trigger  
voor een veiligere werking

360º verstelbare uitlaat
voor comfort en veiligheid

Dial-a-Depth voor 
eenvoudige aanpassingen 
van de bevestigingsdiepte

Drukknop voor dieptere-
geling
voor een nauwkeurige 
bevestiging 

Beschermkappen voor-
komen rondvliegend stof 
en vuil

Stootbestendige bus voor 
extra duurzaamheid

Stalen framebescherming 
voor bescherming tegen 
beschadiging

Verstelmechanisme voor 
snelle wijziging van de 
spijkermaat

Montageframe voor
gereedschap met contra-
gewicht

Secundair handvat
voor eenvoudige hantering

Uitgebreid assortiment  
rolspijkermachines en 
bevestigingsmiddelen
Onze rolspijkermachines zijn ideaal voor het snel vastspijkeren 
van planken, stringers, karkassen en kratwanden. 

Het gereedschap is ontworpen voor bevestigingsmiddelen uit de 
N- en F-serie en is ideaal voor drukke productie-omgevingen. Het 
gereedschap is uitgerust met gebruiksvriendelijke functies voor 
extra comfort en veiligheid van de gebruiker.

SPECIFICATIE BEVESTIGINGSMIDDELEN

De rolspijkers van BOSTITCH zijn verkrijgbaar als N-type (incl. N100P en 
N130P) en F-type (raadpleeg de tabel voor meer informatie).

Er zijn verschillende schachttypes verkrijgbaar, afhankelijk van het soort 
spijker dat u gebruikt:
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ROLSPIJKERS

GEREEDSCHAP TOT BEVESTIGINGSMIDDEL AFMETINGEN

Serie   

Kopgrootte 4,2 - 5,9 mm 6,5 - 8,6 mm 8,2 mm 6,0 - 7,2 mm

GEREEDSCHAP IC50-1-E IC60-1-E N64084-1-E N401C-1-E N512C-2-E N64099-1-E N70CB-1 N8090CB-1 N89C-1P-E N400C-1-E

Diameter 1,6 - 2,5 mm 2,0 - 2,65 mm 2,03 - 2,5 mm 2,8 - 3,46 mm 3,8 mm 2,3 - 2,5 mm 2,5 - 2,9 mm 2,5 - 3,3 mm 2,5 - 3,1 mm 2,8 - 3,33 mm

Lengte (mm)

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

  

GELUIDS- EN TRILLINGSDATA

G
eluid

LPA 1sd 91,9 91,85 92,9 92,3 89,1 93,0 90,1 85,9 90,7 91,6

LWA 1sd 95,5 96,08 98,8 99,4 99,8 99,1 98,8 98,93 99,5 99,5

LPA 1s, 1m 82,5 83,1 85,8 86,4 86,8 86,1 85,8 90,18 86,5 86,5

Trilling / Onzekerheid m/s2
2,74 /  
1,37

2,53 /
1,26

2,75 / 
1,38

3,201 /
1,60

3,06 /
1,53

2,544 /
1,27

3,23 /
1,62

3,198 /
1,60

3,242 /
1.62

2,726 /
1,36
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2 kg

2.6 kg

2.6 kg

25-50 mm

4.2-5.6 mm 1.6-2.5 mm

30-65 mm

4.5 mm 2.03-2.5 mm

25-60 mm

4.3-5.9 mm 2.0-2.65 mm

Licht en compact gereedschap voor kortere spijkers. Ideaal voor 
kleinere kratten en featherboards Compleet met Dial-a-Depth voor de 
nauwkeurige afstelling van de bevestigingsdiepte. 

IC50-1-E

Krachtige rolspijkermachine met een oversize bus en 
bevestigingsinstellingen voor een snelle wisseling van de spijkermaat. 
Compleet met een 360º verstelbare uitlaat en een stof- en vuilkap ter 
bescherming van de gebruiker.

N64084-1-E

Ontworpen voor optimale prestaties met minder blokkeringen en 
duurzamere aandrijfbladen, bumpers en O-ringen. Ideaal voor planken, 
ski's, pallets, kratwanden en schuttingen. 

IC60-1-E

ROLSYSTEEM

Functies van het gereedschap

Functies van het gereedschap

Functies van het gereedschap
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55-100 mm

6.5-8.6 mm 2.8-3.46 mm

100-130 mm

8.2 mm 3.8 mm

5.3 kg

6 kg

De N401C biedt de beste aandrijfkracht voor hardhouten en EPAL-
pallets. Compleet met secundair handvat en hangende poorten voor 
hangmontage.

N401C-1-E

Het grootste gereedschap voor rolspijkers met een lengte tot 130 mm. 
Compleet met secundair handvat en hangende poorten voor extra 
inzetbaarheid en minder vermoeidheid.

N512C-2-E

ROLSYSTEEM

Functies van het gereedschap

Functies van het gereedschap
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30-65 mm

6.5 mm 2.3-2.5 mm

2.6 kg

38-70 mm

6.0-7.2 mm 2.5-3.1 mm

3.6 kg

Dit gereedschap is ideaal voor de meeste zachthouten pallets en is ook 
licht van gewicht, dankzij het aluminium element. Compleet met sterke 
boven- en onderkappen voor extra bescherming tegen beschadigingen.

N64099-1-E

ROLSPIJKERS

Functies van het gereedschap

De N70 is een grote favoriet van pallet- en schuttingproducenten, 
vanwege de betrouwbaarheid en kracht van dit gereedschap. Dit 
nieuwe en verbeterde model presteert na de update nog beter.

N70CB-1-E

Functies van het gereedschap
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38-90 mm

6.5-7.2 mm 2.5-2.9 mm

50-90 mm

7.2 mm 2.5-3.1 mm

3.6 kg

3.9 kg

55-100 mm

7.2 mm 2.8-3.33 mm

5.3 kg

Dit model is geschikt voor een nog groter assortiment 
bevestigingsmiddelen dan de N80CB en is ook uitgerust met een stof- 
en vuilkap, een volledig verstelbare uitlaat en een montagepoort voor 
extra comfort voor de gebruiker.

N8090CB-1

ROLSPIJKERS

Functies van het gereedschap

   

Met 15% meer kracht dan het vorige N80-model, is dit een echt 
alternatief voor zwaarder en groter gereedschap. Ondanks het 
compacte ontwerp, is dit gereedschap geschikt voor het vastspijkeren 
van ringschachtbevestigingen met een lengte tot 90 mm.

N89C-1P-E

ROLSPIJKERS

Functies van het gereedschap

De N400C biedt de grootste kracht voor de constructie van hardhouten 
pallets. Compleet met secundair handvat en hangende poorten voor 
hangmontage.

N400C-1-E

Functies van het gereedschap
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GESPECIALISEERD GEREEDSCHAP

EPAL-spijkers 
gemarkeerd met een 
klantspecifieke code GELUIDS- EN TRILLINGSDATA

Gereedschap
Geluid dB Trilling / 

Onzekerheid 
m/s2LPA 1sd LWA 1sd LPA 1s, 1m

RN46DW-1EPAL 68,4 75,8 62,8 <2,5

SL1838BC-E 86,59 86,59 81,2 2,944 / 1,472

Gespecialiseerd gereedschap 
Dit gereedschap is ontworpen voor specifieke toepassingen. De 
EPAL-rolspijkermachine is ontworpen voor het vastspijkeren van 
door EPAL gecertificeerde spijkers. De drukknop-nietmachine is 
ideaal voor plaatmateriaal.

OPTIONELE GEREEDSCHAPSFUNCTIES

Contact-trigger  
voor snel vastspijkeren

Sequentiële trigger  
voor een veiligere werking

Olievrije motor voor 
minimaal onderhoud

Dial-a-Depth voor 
eenvoudige afstelling van 
de bevestigingsdiepte

Magnesium element voor  
een lichter gewicht

Achteruitlaat blaast de 
lucht weg van de gebruiker

Stootbestendige bus voor 
extra duurzaamheid

Antislip-bumpers 
voorkomen beschadiging

Verstelmechanisme voor 
snelle wijziging van de 
spijkermaat

Drukknop-gereedschap 
voor de bevestiging van 
plaatmateriaal

EPAL-spijkers 
Al het BOSTITCH EPAL-gereedschap en alle 
bevestigingsmiddelen zijn volledig gecertificeerd en 
bieden dus een betrouwbare en consistente kwaliteit. 

Deze spijkers zijn speciaal voor uw bedrijf geproduceerd 
met duidelijke EPAL-identificatienummers op de 
spijkerkoppen.  

Als u EPAL-spijkers wilt bestellen of voor meer informatie 
neemt u contact op met uw lokale salesteam of gaat u naar 
www.stanleybostitch.nl.

Drukknop-bevestigingen
Drukknop-gereedschap is ideaal 
voor de bevestiging van de 
flexibele voering van kratten en 
de installatie van geïsoleerde 

panelen en plaatmateriaal. 

De knoppen spreiden de 

belasting, zodat ze niet 

doorgetrokken worden. 

Dit garandeert een  

uitstekende bevestiging.
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19-45 mm

10.3 mm 4.2 mm

1.8 kg

2.3 kg

SL-serie

19 - 38 mm

8 mm

GESPECIALISEERD GEREEDSCHAP

Functies van het 
gereedschap

Drukknop-nietmachine voor de bevestiging van plaatmateriaal. 
Heeft een olievrije motor voor minder onderhoud.

SL1838BC-E

De nieuwe EPAL-rolspijkermachine is gebaseerd op het populaire en 
betrouwbare RN46DW-chassis en werd speciaal voor het vastspijkeren 
van EPAL-markeerspijkers ontworpen.

RN46DW-1EPAL

Functies van het gereedschap
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PaperTape Stick Nails Wire weld Stick Nails Paper Tape Stick Nails

PaperTape Stick Nails Wire weld Stick Nails Paper Tape Stick Nails

PaperTape Stick Nails Wire weld Stick Nails Paper Tape Stick Nails

PaperTape Stick Nails Wire weld Stick Nails Paper Tape Stick Nails

PaperTape Stick Nails Wire weld Stick Nails Paper Tape Stick Nails

PaperTape Stick Nails Wire weld Stick Nails Paper Tape Stick Nails
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STRIPSPIJKERS

De stripspijkers van BOSTITCH 
hebben plastic, draadgelaste of 
ponsbandverbindingen. 

Elk type heeft unieke voordelen, 
afhankelijk van de taak en de 
productieomgeving.

Palmgereedschap is ook 
verkrijgbaar om losse spijkers 
vast te schieten.

STRIPSPIJKERS MET EEN 
PONSBANDVERBINDING

l  Afgesneden kop met 
verzonken verbinding voor 
compacte strips

l  Geen scherp vuil
l  Verbindingshoek van 33º

STRIPSPIJKERS VAN HET  
DRAADGELASTE TYPE

l  Stevigere verbinding 
l  Grotere vochtbestendigheid
l  Verbindingshoek van 28º en 33º

STRIPSPIJKERS MET 
EEN PLASTIC VERBINDING

l  Complete ronde kop voor een 
betere bevestigingskracht

l  Duurzaam verbindingsmateriaal

l  Verbindingshoek van 21º

BULKSPIJKERS

BOSTITCH heeft twee modellen 
palmspijkermachine. De 
pneumatische werking biedt 
een consistente kracht voor 
nagenoeg elke losse spijker.

SCHACHTTYPES

Spijkertype
280 330 330 210

Gladde schacht 3 3 3 3

Ringschacht 3 3 3

Schroefschacht 3  3 

Spiraalschacht 3 3
Glad Ring Schroef Spiraal

SPECIFICATIE BEVESTIGINGSMIDDELEN

Sequentiële trigger  
voor een veiligere werking

360º verstelbare uitlaat
voor comfort en veiligheid

Drukknop voor 
diepteregeling voor een 
nauwkeurige bevestiging 

Magnesium element voor  
een lichter gewicht

Stalen framebescherming 
voor bescherming tegen 
beschadiging

Montageframe voor
gereedschap met 
contragewicht

Secundair handvat
voor eenvoudige hantering

Magnetische punt om de 
spijker op zijn plaats te 
houden

Sterk en krachtig gereedschap met 
bijbehorende bevestigingsmiddelen 
Dit gereedschap is geschikt voor BOSTITCH stripspijkers van 
maximaal 160 mm en is ideaal voor heavy-duty bevestigingen. Het 
gereedschap is ontworpen voor een consistente en uitstekende 
prestatie in productie-omgevingen.

OPTIONELE GEREEDSCHAPSFUNCTIES
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STRIPSPIJKERS

GEREEDSCHAP TOT BEVESTIGINGSMIDDEL AFMETINGEN

Serie/ 
verbindings- 

hoek

    

280 330 210

GEREEDSCHAP F28WW-E F33PT-E BRT130-E BRT160-B-E PN50-E PN100K

Diameter 2,8 - 3,3 mm 2,5 - 3,3 mm 3,8 - 4,2 mm 3,8 - 4,6 mm 8 mm max  
(kopdiameter)

12,5 mm max  
(kopdiameter)

Lengte
(mm)

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

GELUIDS- EN TRILLINGSDATA

G
eluid

LPA 
1sd 95,3 83,9 94,32 90,3 103 98,9

LWA 
1sd 100,1 90,7 103,02 103,31 113,6 99,3

LPA 1s, 
1m 87,1 77,7 90,02 95,67 100,6 86,3

Trilling / 
Onzekerheid 

m/s2

3,61 / 
1,80

3,62 /
1,81

4,27 / 
2,14

5,41 / 
2,16

18,08 /
7,23

11,4 /
4,56
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50-90 mm

7.5 mm 2.8-3.3 mm

50-90 mm

7.2 mm 2.5-3.3 mm

100-130 mm

8.2-9 mm 3.8-4.2 mm

3.5 kg

3.6 kg

6.2 kg

Deze stripspijkermachine van 28º is geschikt voor het vastspijkeren 
van draadgelaste spijkers tot 90 mm. Het gereedschap heeft een 
lichte en sterke magnesium behuizing en stalen framebescherming 
voor een betrouwbare werking in veeleisende productieomgevingen.

F28WW-E

De BRT130 is uitgerust met een zijhandvat en een 'A-frame' 
hanger voor een eenvoudige bediening en is ideaal voor het 
vastspijkeren van spijkers tot 130 mm en een diameter tot 4,2 
mm, zoals voor de constructie van grote kratten. 

BRT130-E

De enige spijkermachine van BOSTITCH die geschikt is voor zowel 
ponsband- als draadgelaste spijkers. Geschikt voor ringschachten tot 
90 mm met een licht, magnesium element, zodat dit comfortabele 
gereedschap de hele dag gebruikt kan worden.

F33PT-E

Functies van het gereedschap

Functies van het gereedschap

Functies van het gereedschap

STRIPSPIJKERS
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100-160 mm

8.2-9 mm 3.8-4.6 mm

8 mm max 12.5 mm max

0.6 kg 1.3 kg

6.9 kg

De BRT160 is geschikt voor het vastspijkeren van spijkers tot 160 mm en is 
de krachtigste framespijkermachine uit dit assortiment. Deze spijkermachines 
zijn uitgerust met een zijhandvat en een montagepoort alsook een 
vergrendelingssysteem zodat het nooit zonder spijkers kan functioneren.

BRT160-B-E

Compacte 
palmspijkermachine 
voor het snel 
vastspijkeren 
van metalen 
verbindingsspijkers en 
losse spijkers met een 
kopdiameter tot 8 mm.

Heavy-duty 
palmspijkermachine voor 
het snel vastspijkeren 
van grotere metalen 
verbindingsspijkers en 
losse spijkers  
met een kopdiameter  
tot 12,5 mm.

PN50-E PN100K

Functies van het 
gereedschap

Functies van het 
gereedschap

STRIPSPIJKERS

Functies van het gereedschap
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Contact-trigger  
voor snel nieten

Dubbele trigger reduceert 
onbedoeld gebruik

AUTO

Autofire voor max. 
300 nieten per minuut

Langere cassette, minder 
herladen

Aluminium behuizing voor 
duurzaamheid en licht 
gewicht

360º verstelbare uitlaat
voor comfort en veiligheid

Achteruitlaat blaast de 
lucht weg van de gebruiker

De verstelbare 
stroomregeling garandeert 
een gecontroleerde 
bevestiging van de nieten

Antislip-bumpers 
voorkomen beschadiging

ANTI-JAMTM

Antiblokkering-cassette 
voor een minimum aan 
downtime

OPTIONELE GEREEDSCHAPSFUNCTIES

NIETEN VOOR ZWAAR GEBRUIK

Stevige bevestiging van 
nieten met een brede rug 
U kunt kiezen uit nietmachines met nieten van 12 tot 64 mm, 
verschillende functies en vermogensniveaus, die precies aan uw 
behoeften voldoen. 

De heavy-duty nieten van BOSTITCH behouden hun vorm en 
materiaalstructuur door draaibewegingen en vervormingen te 
voorkomen.

Het assortiment machines omvat Walking Stick (WS)-modellen 
met een langer handvat voor een grotere reikwijdte.
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GEREEDSCHAP TOT NIETJE AFMETINGEN

Serie/ 
draad- 

afmetingen

 

1,4 mm x 
1,6 mm

1,4 mm x 
1,6 mm

1,4 mm x 
1,6 mm

GEREEDSCHAP 438S2-1
438S2-WS

450S2-1 538S4-1 650S4-1 765S4-1E 538S5-1 650S5-1 765S5-1E

Rugbreedte 25,25 mm 12,45 mm 11 mm

Lengte
(mm)

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

GELUIDS- EN TRILLINGSDATA

G
eluid

LPA 
1sd 91,8 91,8 92,9 76,3 84,1 92,9 76,3 84,1

LWA 1sd 97,6 97,6 97,6 82,7 93,4 97,6 82,7 93,4

LPA 1s, 1m 84,6 84,6 84,6 69,7 80,4 84,6 69,7 80,4

Trilling / 
Onzekerheid 

m/s2

<2,50 /  
1,25

<2,50 /  
1,25

2,50 /  
1,25

3,22 /  
1,61

2,80 /  
1,40

2,50 /  
1,25

3,22 /  
1,61

2,80 /  
1,40
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1.8 kg

2 kg

438S2-1 / 438S2-WS

450S2-1

NIETEN VOOR ZWAAR GEBRUIK

S2-serie

25,25 mm

19 - 40 mm

Functies van het 
gereedschap

S2-serie

25,25 mm

25 - 50 mm

Functies van het 
gereedschap

ANTI-JAMTM

Dit toestel schiet de S2 nieten tot 50 mm lang, 
is voorzien van een regelbare dieptecontrole.

Deze toestellen schieten de S2 nieten tot 40mm lang.
Ook uitvoering mogelijk met verlengde handgreep 
(438S2-WS) om dozen te nieten op paletten.
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1.8 - 
1.9 kg

2 kg

538S4-1

650S4-1

538S5-1

650S5-1
Compleet met Dial-a-Depth stroomregeling voor een variabele bevestiging 
van nieten en een uitlaat van 360º voor een schonere werkomgeving. Er 
zijn twee modellen verkrijgbaar voor S4/16NC en S5/100 nieten.

Functies en verstelbare stroomregeling voor een variabele bevestiging 
van de nieten. Achteruitlaat voor meer comfort. Er zijn twee modellen 
verkrijgbaar voor S4/16NC en S5/100 nieten.

NIETEN VOOR ZWAAR GEBRUIK

S4-serie S5-serie

12,45 mm

19 - 40 mm

11 mm

19 - 40 mm

Functies van het 
gereedschap

ANTI-JAMTM

S4-serie S5-serie

12,45 mm

25 - 50 mm

11 mm

25 - 50 mm

Functies van het 
gereedschap

ANTI-JAMTM
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2.4 kg

Dit gereedschap heeft een sterk, industrieel ontwerp en een groter 
vermogen, zodat nieten met een lengte tot 64 mm voor zowel S5/100 
(765S5-1E)  als S4/16NC (765S4-1E) bevestigd kunnen worden.

NIETEN VOOR ZWAAR GEBRUIK

S4-serie S5-serie

12,45 mm

38 - 64 mm

11 mm

38 - 64 mm

Functies van het 
gereedschap

ANTI-JAMTM

765S4-1E 765S5-1E
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0.8 kg

1 kg

Snelle en betrouwbare 
nieten met een brede rug 
Dit gereedschap is geschikt voor nieten met een rug van 12,8 
mm en poten tot 16 mm voor een uitstekende bevestiging van 
voeringmateriaal, membranen en lichte materialen.

De 21680B-ALM-E heeft ook Autofire waarmee tot 300 nieten per 
minuut kunnen worden bevestigd, alsook een lange cassette 
zodat er minder vaak herladen hoeven te worden.

21680B-ALM-E
Licht en compact gereedschap voor het snel bevestigen van nieten 
met een brede rug. Compleet met Autofire en een lange cassette 
voor extra snelheid en minimale downtime.

Licht, compact gereedschap met een robuuste constructie, voor 
het snel bevestigen van nieten met een brede rug. Compleet met 
vermogensregeling voor een nauwkeurige bevestiging. 

21680B-E

NIETEN VOOR LICHT GEBRUIK

GELUIDS- EN TRILLINGSDATA

Gereedschap
Geluid dB

Trilling m/s2

LPA 1sd LWA 1sd LPA 1s, 1m

21680B-E 68,4 75,8 62,8 <2,5

21680B-ALM-E 68,7 76,1 63,1 <2,5

Functies van het 
gereedschap

Functies van het 
gereedschap

AUTO

80-serie

4 - 16 mm

12,8 mm

80-serie

4 - 16 mm

12,8 mm
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HANDTACKER-NIETJES

Sterk en betrouwbaar    
Tackers van Bostitch worden net zo zorgvuldig en aandachtig 
geproduceerd als ons pneumatisch gereedschap en ze 
zijn ideaal voor allerlei verschillende toepassingen in 
productieomgevingen.

Voorbeelden van deze toepassingen zijn kratvoeringen en 
de goede bevestiging van tags en etiketten aan kratten en 
schuttingelementen.

GEREEDSCHAP TOT NIETJEAFMETINGEN

Serie/ 
Draad- 

afmetingen

 

1,3 mm x 
0,5 mm

0,4 mm x 
0,5 mm

Rugbreedte 10 mm 10,7 mm

GEREEDSCHAP H30-8-E  PC8000/T6 BHT150C

Lengte
(mm)

6 

8 

10

12 

14 

The H30-8-E heeft een riemholster, voor groter 
gebruiksgemak. Ideaal voor het aanbrengen van etiketten 
en algemene tackingtoepassingen.

Heavy-duty hamertacker met rubberen handgreep die de 
schokken absorbeert en de hand beschermt.

BHT150CH30-8-E

De PC8000/T6-serie is een precisie-instrument met 
een goede handgreep, stalen neusplaat en een 
sterke constructie. Het gereedschap is krachtig en 
gebruiksvriendelijk.

Het is ontworpen met een antiblokkering-cassette 
voor eenvoudig onderhoud en is bestand tegen 
intensief gebruik in een productieomgeving.

Ook verkrijgbaar als PC8000/T6-KIT met draagtas en 
bevestigingsmiddelen.

PC8000/T6
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C- EN D-RING TANG

Voor de snelle productie van vallen en kooien en de 
reparatie en installatie van draadhekken.

l  Rubberen grepen en een lichte constructie voor een 
comfortabele werking

Dit handmatige gereedschap wordt snel en eenvoudig gebruikt 
en is ideaal voor snelle off-site reparaties en installaties.

HFP9

Draad naar draadbevestiging
De C- en D-ringtangen van BOSTITCH zijn verkrijgbaar 
als handmatig of als pneumatisch bediend gereedschap. 
Selecteer het juiste gereedschap voor uw toepassing:

1.  Meet de totale afstand tussen de draden wanneer ze 
samengebracht zijn, waarbij rekening wordt gehouden 
met een 'strakke' of 'losse' eindklembevestiging.

2.  Zoek de ring met een minimum of maximum sluiting die 
het beste aan uw wensen voldoet.

GEREEDSCHAP TOT RINGAFMETINGEN

GEREEDSCHAP
PNEUMATISCH HANDMATIG

SC7 SC743 P7 HFP9

Ring  
open afmeting

19 mm 19 mm 17 mm 30 mm

Ring gesloten 
afmeting min.

10,7 mm 8,7 mm 11,1 mm 12,7 mm

Ring gesloten 
afmeting max.

7,9 mm 4,8 mm 6,3 mm 11,1 mm

Ringen 
Onderdeelnr. RING 15 RING 16 RING 616 RING 09AL

P7

SC7 / SC743

P7 & HFP9

GELUIDS- EN TRILLINGSDATA

Gereedschap
Geluid dB Trilling / 

Onzekerheid 
m/s2LPA 1sd LWA 1sd LPA 1s, 1m

SC7 / SC743 86,38 91,47 78,47 <2,5

2524



Dankzij onze expertise en jarenlange ervaring met de 
bevestigingsprocessen van onze klanten leveren wij effectieve 
geautomatiseerde systemen voor meubilairproducenten. Van 
onderdelen tot subassemblage-constructie, onze units zijn ideaal 
voor uw bedrijf en bieden de volgende voordelen:

l De meest efficiënte productieprocessen

l De laagste vaste kosten

l Een nauwkeurige regeling

l Een veiligere werkomgeving

Alle machines zijn individueel ontworpen op basis van een 
gedetailleerde briefing met onze technici, zodat de machines 
precies aan uw wensen voldoen. Dit omvat opties zoals: 

l Aanpassing van de elementafmetingen

l Selectie van het aantal werktuigen

l Wijziging van het spijkerpatroon 

l  Uitbreiding met optionele units zoals stapelaars, 
transportbanden, zaagsystemen, enz.

Wat u ook maakt, wij leveren een geautomatiseerd systeem dat u 
daarbij kan helpen.

Machines die speciaal 
zijn ontworpen om uw 
productieproces te 
verbeteren

Gereedschap dat een concurrentievoordeel biedt

Voor een kostenefficiënte productie moet een goed evenwicht 
worden gevonden tussen personeel en machines. Bij BOSTITCH 
doen we er alles aan om de productiekosten te reduceren en 
geautomatiseerde systemen te gebruiken, zodat uw personeel en 
uw productieomgeving optimaal worden ingezet.

Flexibele productie

Vanwege de steeds grotere productiediversiteit en de kortere 
levertijden is het noodzakelijk om verschillende onderdelen snel 
en eenvoudig te kunnen produceren, zonder dat daar meerdere 
machines voor nodig zijn. Onze innovatieve ontwerpers en technici 
kunnen u helpen de productiekwaliteit te realiseren die van uw 
bedrijf wordt verlangd.

Efficiënte regelsystemen 

Machines kunnen met verschillende toegangsniveaus worden 
ontworpen, zodat managers en/of gebruikers de specificaties en 
de snelheidsinstellingen kunnen wijzigen wanneer dat nodig is.

Onderhoud en ondersteuning

Onze betrokkenheid eindigt niet met de installatie. Vanaf het 
allereerste moment willen onze technici de beste oplossing voor uw 
toepassing vinden. Alle machines worden in onze fabriek getest. 
De gebruikers kunnen voorafgaand aan de installatie ook in de 
fabriek getraind worden. Na de installatie kan ons technische team 
ook een complete externe diagnoseservice leveren om potentiële 
problemen te identificeren zodat de productiviteit kan worden 
geoptimaliseerd.

GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN
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Bestaande technologie

De machines bestaan uit eenvoudig verkrijgbare onderdelen voor 
snel en eenvoudig onderhoud. Voorbeelden hiervan zijn:

l Touchscreens

l Frequentie-stuursystemen 

l Servobesturing en -motoren

l Regelelementen en verbindingen

l Elektrische detectors en printplaten

l Pneumatische fittingen en systemen

De totaaloplossing 

Gereedschap en bevestigingsmiddelen is waar onze 
onderneming om draait. Wij weten hoe belangrijk ze zijn voor elk 
geautomatiseerde systeem. Wij ontwerpen en produceren een 
groot assortiment gereedschap, waaronder:

l Spoel en stripspijkermachines

l Spijkermachines voor verzink- en afwerkspijkers

l Lichte, medium en heavy-duty nietmachines

l Doosafsluitgereedschap

l Spenax-gereedschap

Natuurlijk leveren wij ook de bijbehorende bevestigingsmiddelen. 
Deze hebben diverse lengtes, schachttypes en afwerkingen en 
zijn geschikt voor nagenoeg elke toepassing, zoals:

l  12 micron gegalvaniseerde en roestvrijstalen afwerkingen

l Clinchnieten en nieten met spreidpunten

l  Ring-, schroef- en onbewerkte schachten

l  Papier-, draad- en plastic verbindingen

Dankzij dit grote assortiment gereedschap en 
bevestigingsmiddelen kunnen onze technici de meest effectieve 
combinatie voor elke individuele klant specificeren.

Al onze pneumatische spijkermachines worden rigoureus getest 
op duurzaamheid in de praktijk en zijn vervaardigd uit beproefde 
en uiterst betrouwbare onderdelen.

Hierdoor zijn ze ideaal voor geautomatiseerde systemen met 
een snelle en consistente functie in de meest veeleisende 
productieomgevingen.
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AT

Bostitch Österreich
Stanley Black & Decker Austria GmbH
Oberlaaer Strasse 248, 1230 Wien
ÖSTERREICH
T: +43 1 66 11 6 0
bostitch.de@sbdinc.com
www.bostitch.at

BE   
Bostitch Benelux
Stanley Black & Decker Belgium BVBA
p/a Egide Walschaertsstraat nr. 16
2800 Mechelen
BELGIË 
Tel: +32 15 47 38 00
bostitch.benelux@sbdinc.com
www.stanley-bostitch.be 
www.stanley-bostitch.nl

Bostitch Schweiz
Stanley Works (Europe) GmbH
Sitz: Dübendorf
In der Luberzen 42, 8902 Urdorf
SCHWEIZ
Tel: +41 (0)44 755 60 70 
www.bostitch.ch

  SK

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.
Türkova 5b, 149 00 Praha 4 - Chodov
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel. +420 602 745440
petr.popovsky@sbdinc.com
www.bostitch.cz

 DE   
Bostitch Deutschland
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker Str. 40
65510 Idstein
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 6126 21-2985
bostitch.de@sbdinc.com 
www.stanley-bostitch.de

ES   PT

Stanley Black & Decker  Ibérica SLU
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas
C/ Bergueda n. 1 Of. A6
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona,
ESPAÑA
Tel: +34 93 217 65 02
iberia.bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.es

FR

Bostitch France
Stanley Black & Decker France SAS
20, rue Gustave Eiffel
91420 MORANGIS
FRANCE
Tél. : 01 69 10 80 20
adv-bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.fr

Bostitch UK
210 Bath Road
Slough
SL1 3YD
ENGLAND
Tel: +44 (0)870 1 630 630
bostitchuksales@sbdinc.com
www.bostitch.co.uk

IT

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Energy Park 6
20871 Vimercate (MB)
ITALIA
Tel: +39 039 9590.205
Fax: +39 039 9590.312
bostitchitaly@stanleyworks.com
www.bostitch.it

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
Ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 22 464 2735
sales.bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.pl

Erkende distributeur

BOSTITCH is overtuigd van de kwaliteit van haar producten 
en biedt een garantie voor professionele gebruikers van 
deze producten.   Deze garantieverklaring is een aanvulling 
op en doet geen afbreuk aan uw contractuele rechten 
als professioneel gebruiker of uw wettelijke rechten als 
particuliere niet-professionele gebruiker. De garantie is 
geldig binnen de het grondgebied van de lidstaten van de 
Europese Unie en de Europese Vrijhandelszone.
Als uw BOSTITCH-product binnen 12 maanden na de 
aankoopdatum defect raakt als gevolg van defecte 

materialen of vakmanschap, garandeert BOSTITCH kosteloze 
vervanging van alle defecte onderdelen of – naar eigen 
goeddunken – kosteloze vervanging van het apparaat op 
voorwaarde dat:.
• Het product niet verkeerd is gebruikt • Het product 
op normale wijze is versleten; aandrijfbladen, bumpers 
en O-ringen worden beschouwd als normale slijtende 
onderdelen en zijn uitgesloten • Geen reparaties zijn 
uitgevoerd door ongeautoriseerde personen • Een 
aankoopbewijs wordt meegeleverd • Het product volledig 

geretourneerd wordt met alle originele onderdelen • Het 
product op uw kosten samen met het aankoopbewijs 
naar ons regionale reparatiecentrum of een erkend 
garantiecentrum wordt gestuurd.
Als u een claim in wilt dienen, neemt u contact op met uw 
leverancier of de dichtstbijzijnde BOSTITCH-werkplaats 
in de BOSTITCH-catalogus of neemt u contact op met 
het BOSTITCH-kantoor in uw buurt op het adres in deze 
handleiding.

BEPERKTE GARANTIE

De weergegeven gereedschapsinformatie dient alleen ter vergelijking. Op verzoek zijn alle technische gegevens over veiligheid en gezondheid verkrijgbaar.  
De functies en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

FT102016/PCFC/NLwww.stanleybostitch.nl


