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Serie blindklinknagel-  
en blinkklinkmoerpistolen
Professionele en comfortabele verwerking 
van alle soorten klinknagels
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Klinknagelpistool voor 
blindklinknagels van zachte
metalen zoals koper, aluminium tot 5 mm.  
Instelkracht: 8,8 kN

RC6700 RC6738 RC6748
Klinknagelpistool voor blindklinknagels 
van zeer sterke materialen zoals staal en 
roestvrijstaal tot 5 mm.  
Instelkracht: 12,6 kN

Klinknagelpistool voor blindklinknagels 
van zeer sterke materialen zoals staal en 
roestvrijstaal, en voor speciale klinknagels 
(bijv.: BULB-TITE®) tot 7,8 mm.  
Instelkracht: 21,0 kN

De RC6700, RC6738 en RC6748 blindklinknagelpistolen 
zijn geschikt voor blindklinknagels of BOLNAGELS van alle 
gangbare materialen, met instelkrachten van 8,8 tot 21,0 
kilonewton. Een van de speciale kenmerken van de nieuwe 
modellen is de geïntegreerde aanzuigfunctie die zorgt dat de 
klinknagel in de conus gehouden wordt voordat de trekker 

wordt ingedrukt (ideaal voor verticaal werken). Daarnaast biedt 
het instelgereedschap voor klinkmoeren RC6758 een nieuwe 
dimensie van werken dankzij de automatische functie voor het 
vast- en losdraaien van schroefdraadklinkmoeren met de maten 
M3 tot en met M12.

Serie pneumatische klinknagelpistolen 
voor blindklinknagels en blindklinkmoeren

De productserie RODCRAFT® pneumatische klinknagelpistolen voor blindklinknagels en blindklinkmoeren geeft u de 
keuze uit drie geheel nieuwe instelgereedschappen en een blindklinknagelpistool uit de vorige serie.

Professionele en comfortabele verwerking van alle 
soorten klinknagels

Krachtige werking met  
hoge instelkrachten
RC6738 - stalen blindklinknagels tot 5 mm 
RC6748 -  stalen blinde klinknagels tot 

maximaal 6,4 mm en  
BOLNAGELS tot maximaal 
7,8 mm

Comfortabel en veilig
- Automatische verwijdering van de klinknageldoorn
- Geringe vibratie en terugslag
- Koud-isolerende composiet handgreep

Robuust
Cilindermateriaal van aluminiumlegering 
van industriële kwaliteit

Gebruiksvriendelijk
Met geïntegreerde 
aanzuigfunctie die zorgt 
dat de klinknagel in de 
conus wordt gehouden 
voordat de trekker wordt 
ingedrukt (ideaal voor 
verticaal werken)

Flexibele slang
Luchtaansluiting met 
mogelijkheid tot rotatie 
van 360°

RC6738 

RC6478
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Productkenmerken Blindklinknagelpistool



 

RC6758
Blindklinkmoerpistool
M3 - M12 van alle soorten materialen.
Instelkracht: 24,0 kN

Krachtige werking met  
hoge instelkrachten
Geschikt voor het verwerken van 
klinkmoeren met maat M3 tot en met M12 

Comfortabel en veilig
- Geringe vibratie en terugslag
- Koud-isolerende composiet handgreep

Robuust
Cilindermateriaal van aluminiumlegering 
van industriële kwaliteit

Eenvoudig, snel  
en nauwkeurig
-  Automatische functie voor 
het vast- en losdraaien 
van klinkmoeren voor een 
snelle verwerking

-  Grote omkeerschakelaar 
op de achterzijde (alleen 
nodig in geval van 
correctie)

-  Nauwkeurig af te stellen 
instelslag van 1 - 7 mm

Flexibele slang
Luchtaansluiting met 
mogelijkheid tot rotatie 
van 360°RC6758

Productkenmerken Blindklinkmoerpistool
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Serie pneumatische 
klinknagelpistolen voor 
blindklinknagels en 
blindklinkmoeren

Model  RC6700 RC6738 RC6748 RC6758

Onderdeelnummer 8951074001 8951000408 8951000409 8951000410

Standaard 
blindklinknagel 
met open uiteinde/ 
gesloten uiteinde

Aluminium klinknagels 2,4 - 5,0 mm 3,0 - 5,0 mm 4,8 - 6,4 mm -

Koperen klinknagels 2,4 - 5,0 mm 3,0 - 5,0 mm 4,8 - 6,4 mm

Stalen klinknagels - 3,0 - 5,0 mm 4,8 - 6,4 mm -

Roestvrijstaal klinknagels - 3,0 - 5,0 mm 4,8 - 6,4 mm -

Blindklinknagels voor 
bouwwerkzaamheden

BULB-TITE® - - 5,2 - 7,8 mm -

Monobolt®, Magnalok®, Interlok® - - 4,8 - 6,4 mm -

Hemlok® - - 6,4 mm -

Enkele slag - - 4,8 - 5,0 mm -

Blindklinkmoeren Alle materialen - - - M3 - M12

Aanvullende 
gereedschapsfunctie

Verwijdering van klinknageldoorns Ja Ja Ja -

Geïntegreerde aanzuigfunctie 
(verticaal werken) - Ja Ja -

Automatische functie voor het vast- en 
losdraaien van klinkmoeren voor een 
snelle verwerking

- - - Ja

Technische gegevens

Klinknagelpistool voor 
blindklinknagels van zachte 
metalen zoals koper en 
aluminium, met opvangbak 
voor afgescheurde klinkna-
geldoorns.  
Instelkracht: 8,8 kN

RC6700 RC6738 RC6748
Klinknagelpistool voor 
blindklinknagels gemaakt 
van zeer sterke materialen 
zoals staal en roestvrijstaal. 
Met opvangbak voor 
afgescheurde nageldoorns 
en met aanzuigfunctie 
voor het vasthouden van 
blindklinknagels (optimaal 
voor verticaal werken). 
Instelkracht: 12,6 kN

Klinknagelpistool voor 
blindklinknagels van zeer 
sterke materialen zoals staal 
en roestvrijstaal, en voor 
speciale klinknagels (bijv.: 
BULB-TITE®). Met opvang-
bak voor afgescheurde 
nageldoorns en met aanzuig-
functie voor het vasthouden 
van blindklinknagels (opti-
maal voor verticaal werken).  
Instelkracht: 21,0 kN

Klinknagelpistool voor 
blindklinkmoeren M3 - M12 
van alle materialen.
Snelle verwerking van blind-
klinkmoeren door automa-
tisch vast- en losdraaien. 
Nauwkeurige af te stellen 
instelfunctie.  
Instelkracht: 24,0 kN

Productkenmerken

RC6758
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