
GWOŹDZIARKA GAZOWA

SM-05-GFN3490CH

Gwoździarka gazowa SM-05-3490CH to profesjonalne narzędzie 
do wykonywania przede wszystkim prac dekarskich i ogólnobudowlanych. 
Pozwala na szybkie, powtarzalne i efektywne wbijanie gwoździ w podłoże 
drewniane oraz materiały drewnopochodne. Dzięki zakresowi długości 
gwoździ do 90 mm, maksymalnej średnicy 3,3 mm i możliwości wbijania 
nawet 2 gwoździ na sekundę pozwala na znaczne skrócenie czasu 
wykonywania poszczególnych etapów robót.
Dzięki dodatkowej osłonie na lufę pozwala również na wykonywanie bardziej 
wymagających i estetycznych prac takich jak montaż podbitek, ogrodzeń czy 
tarasów. 

KĄT
NACHYLENIA

ŚREDNICA 
GWOŹDZI

KSZTAŁT 
ŁBA

POJEMNOŚĆ
MAGAZYNKA

ENERGIA
OSADZANIA

DŁUGOŚĆ
GWOŹDZI

ERPATECH
ul. Bakaliowa 26,
05-080 Mościska

tel. (22) 431-05-00,
fax (22) 468-87-35
e-mail: biuro@erpatech.pl

Zakres wbijanych gwoździ 50-90 mm

Zakres średnic 2,8-3,3 mm

Energia osadzania 80 J

Tryb pracy sekwencyjny

Poziom hałasu 92 dBDA
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Wymiary opakowania 
dł. x szer. x wys. 505 x 185 x 450 mm

Waga brutto 3,4 kg

• Gwoździarka
• Akumulatory: 2 x Li-Ion 

1,5 Ah, 7,2 V
• Zasilacz
• Ładowarka
• Instrukcja obsługi
• Okulary i ochraniacze 
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Kilka słów o marce:
Marka SMART powstała w 2015 

z założeniem, aby  dostarcz yć dobre
produkt y dla w ymagających r zemieślników.

Rok 2018 to zmiana naz w y marki na 365 SMART
i dynamiczny roz wój asor t ymentu.

W chwili obecnej w por tfolio marki znajdują się 
zagęszczarki do gruntu, agregat y prądot wórcze, 
wier tarki kolumnowe, pilarki stołowe, spawarka, 

gwoździarka oraz szeroka l ista akcesoriów do 
elektronar zędzi.

Dzięki szerszej palecie produktów i stabilnej 
jakości 365 smar t z yskuje  coraz większą 

r zeszę klientów oraz rozpoznawalność na r ynku 
nar zędziow ym.

System ekspoz ycji i  lepsze poznawanie potr zeb 
klientów poz walają na ciągłe doskonalenie 

naszej ofer t y.
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