ALLIGATOR® STAPLE
GOLD CLASS™ PLUS

Giảm 35% thời gian
lắp đặt và cải thiện
độ chặt mối nối
Nhanh hơn.
Bộ dẫn động điện Gold Class™ cùng với dụng cụ
Gold Class Plus cho phép người dùng lắp đặt tấm
kẹp Alligator® Ready Set™ bằng thao tác kéo kích hoạt
nhanh và không tốn sức. Thiết kế của dụng cụ Gold
Class Plus cho phép người dùng chuyển các kích
thước tấm khác nhau chỉ trong một vài giây.

Dễ dàng hơn.
Dụng cụ Gold Class Plus kết hợp chức năng lắp đặt
sơ bộ và lần cuối trên cùng một chân răng. Quá trình
này không chỉ nhanh và dễ dàng mà hầu như không
bị mắc lỗi. Dẫn động đột lỗ có cấp bằng sáng chế
được thiết kế đặt mép trước tấm nẹp xuống để tạo lực
nén phù hợp, đồng thời cũng bảo vệ được vòng nẹp.
Điều này đảm bảo quá trình gắn kẹp bản lề vào được
trơn tru.

An toàn hơn.
Bằng cách loại bỏ tính cần thiết trong việc sử dụng
búa để lắp nẹp, Hệ thống Alligator Staple Gold Class
giảm thiểu nguy cơ chấn thương do chuyển động lặp
lại. Đồng thời, hệ thống còn giúp người vận hành
giảm bớt mệt mỏi do lắp nhiều mối nối bằng búa
trong ngày.

Có khả năng chuyển nhanh các kích thước kẹp
với thiết kế răng lược Gold Class™ Plus độc đáo.
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3 bước đơn giản:

ALLIGATOR® STAPLE
GOLD CLASS™ PLUS
thông tin đơn đặt hàng
Mô tả

Số đơn đặt hàng

Mã sản
phẩm

Dụng cụ lắp đặt Alligator® Staple Gold Class™ Plus
Dụng cụ lắp đặt Alligator Gold Class
Plus 610 mm (24”)

RS-GOLD-DA

55590

Blốc dẫn hướng

ST7-5

55554

Bộ thay thế đe

ST8-ANV

55591

Cần cam

ST8-CAM

55592

Các bộ phận thay thế

Lắp đặt sơ bộ:

Nẹp và dây đai sẽ được luồn vào chân ren,
ở đó kẹp có đóng cọc trước đó được đóng
qua dây đai bằng thao tác kéo kích hoạt
đơn giản.

Bộ dẫn động điện Alligator Staple Gold Class
®

Bộ dẫn động điện

™

RS-GOLD-DRIVER

55541

Điều chỉnh đơn giản:

Sau khi nẹp được lắp đặt sơ bộ, chỉ việc lật
tay cầm.

Lắp đặt lần cuối:

Bằng cách kéo kích hoạt bổ sung, lắp đặt
lần cuối hoàn tất và kẹp đạt được lực nén
phù hợp.

Mép trước định hình của đột
đóng tạo lực nén phù hợp lên
mép trước của tấm nẹp.
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