KARTA PRODUKTU (ver.02/12.2017)

1. Nazwa
Taker CapriFloor – narzędzie do mocowania rur ogrzewania podłogowego
2. Cechy i przeznaczenie produktu
Najnowszej generacji Taker CapriFloor spełnia wszystkie wymagania współczesnego
instalatora instalacji ogrzewania podłogowego. Taker jest narzędziem służącym do szybkiego
i wygodnego wbijania spinek mocujących rurę ogrzewania podłogowego w izolacyjną
warstwę styropianu.

3. Konstrukcja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rączka
Prowadnica rączki
Prowadnica spinek
Obciążnik dociskający spinki
Nóżka
Korpus
Zamek klapki rewizyjnej
Klapka rewizyjna

Strona 1 z 4

4. Zasada działania
Działanie takera jest bardzo zbliżone do działania zszywacza biurowego – nacisk na rączkę
powoduje wypychanie lizaka – lizak naciska na spinkę wbijając ją w izolację podłogową. Rura
ogrzewania podłogowego musi znajdować się pośrodku gniazda takera – tak aby wbijana
spinka obejmowała ją z obu stron. Taker CapriFloor wyposażony jest w szereg
dodatkowych funkcji ułatwiających pracę instalatora:
▪ ergonomiczna rączka dopasowana do wyprostowanej pozycji pracy,
▪ nóżka umożliwiająca postawienie takera w pozycji pionowej,
▪ okno rewizyjne umożliwiające wyciągnięcie zablokowanych spinek,
▪ wysoka prowadnica pozwala na dłuższą pracę po załadunku spinek.
Wykorzystanie okienka rewizyjnego:
W przypadku zacięcia się spinki w korpusie takera należy odblokować klapkę rewizyjną
poprzez przesunięcie do pozycji horyzontalnej zamka klapy rewizyjnej (1). Następnie należy
otworzyć klapkę rewizyjną (2) oraz usunąć zablokowane spinki. Po oczyszczeniu takera
należy zamknąć klapkę rewizyjną i zamknąć zamek klapki rewizyjnej.

(1)

(2)

5. Wymiary
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6. Spinki pakietowane do Takera CapriFloor
Kod

Pakietow
anie

Opakowanie
jednostkowe

Spinki tworzywowe
pakiet 40mm do rur
Ø 15÷20

9-2004-040-66-01-10

Klejone, 25
sztuk w
pakiecie

250 sztuk

Spinki tworzywowe
pakiet 40mm do rur
Ø 15÷20

9-2003-040-66-01-10

Klejone, 30
sztuk w
pakiecie

300 sztuk

Spinki tworzywowe
pakiet 50mm do rur
Ø 15÷18

9-2011-050-66-01-10

Klejone, 25
sztuk w
pakiecie

250 sztuk

Spinki tworzywowe
pakiet 50mm do rur
Ø 15÷18

9-2011-050-67-01-01

Zgrzewane,
25 sztuk w
pakiecie

250 sztuk

Produkt

Spinki tworzywowe
pakiet 50mm do rur
Ø 15÷20
Spinki tworzywowe
pakiet 57mm do rur
Ø 15÷20

9-2007-050-66-01-10

9-2015-057-66-01-10

Klejone, 25
sztuk w
pakiecie
Klejone, 25
sztuk w
pakiecie

250 sztuk

250 sztuk

7. Numer artykułu
Kod

Nazwa

9-1240-000-00-35-03

Taker CapriFloor

8. Dane logistyczne

9.

Kod produktu

Opakowanie jednostkowe

9-1240-000-00-35-03

1

Zalety
•
•
•
•
•
•
•

taker jest urządzeniem lekkim i ergonomicznym dostosowanym do sylwetki człowieka,
dzięki czemu zdecydowanie poprawia efektywność oraz komfort pracy instalatora,
wygodna w użyciu konstrukcja i prosta zasada działania zdecydowanie skracają czas
montażu ogrzewania podłogowego,
precyzyjne wykonanie zapewnia dokładne i stabilne wbijanie spinki mocującej rurę w
izolację,
solidna konstrukcja oraz wysokiej klasy materiały użyte do produkcji takera
zapewniają jego długowieczność i odporność na uszkodzenia,
nóżka umożliwia sprawne i wygodne użytkowanie,
klapka rewizyjna pozwala bezproblemowo wyciągnąć zaciętą spinkę,
długa prowadnica pozwala na załadunek 4 pakietów spinek.
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10.

Gwarancja i zakres odpowiedzialności

Podczas prac montażowych należy przestrzegać zasad BHP zawartych w przepisach i
normach budowlanych Capricorn S.A. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji
i zakresu odpowiedzialności dostępne są na stronie www.capricorn.pl.

11. Producent
Capricorn S.A.
58-160 Świebodzice,
Ciernie 11
tel./fax +48/74/854 05 16
www.capricorn.pl
e-mail: capricorn@capricorn.pl

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz schematy w tym dokumencie mogą być zmienione przez Capricorn S.A. bez
wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na
stronie www.capricorn.pl
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