
Pneumatisch spijkerpistool 
Art.nr. 15350 
Dit apparaat voldoet aan de CE-normen EN 292 + EN 792 
 
HANDLEIDING 
 
Lees vóór gebruik van pneumatisch gereedschap de volgende veiligheidsregels en 
bedieningsinstructies en volg deze zorgvuldig op. 
 
Algemene veiligheid 
 
• Gebruik dit gereedschap in een opgeruimde omgeving, wanorde vergroot de kans 
op ongevallen. 
• Houd rekening met omgevingsfactoren. Gebruik het gereedschap niet in de regen 
of een vochtige, natte omgeving. Zorg voor goede verlichting. 
• Houd kinderen op afstand. Laat andere mensen tijdens de werkzaamheden het 
gereedschap of de persluchtslang niet aanraken.  
• Bewaar dit gereedschap op een veilige plaats in een droge (afgesloten) omgeving, 
buiten bereik van kinderen.  
• Overbelast dit gereedschap niet.  
• Gebruik het juiste gereedschap. Gebruik geen machines met een te lage capaciteit 
voor zware werkzaamheden, of voor doeleinden waarvoor de machine niet bedoeld 
is. 
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen losse kleding of sieraden, deze kunnen 
verstrikt raken in de bewegende delen van dit gereedschap. Bij gebruik buitenshuis 
zijn werkhandschoenen en stevige schoenen aanbevolen. Draag bij lang haar een 
haarnet. 
• Draag bij gebruik altijd een veiligheidsbril en gehoorbeschermer en een stofmasker 
bij gebruik in een stoffige omgeving. 
• Gebruik een persluchtslang uitsluitend voor die doeleinden waarvoor deze bestemd 
is. Bescherm de luchtdrukslang voor hitte, olie en scherpe voorwerpen en randen.  
• Zorg voor een veilige en stevige stand van uw voeten tijdens werkzaamheden, 
vermijd een abnormale houding en bewaar uw evenwicht.  
• Onderhoud dit gereedschap met zorg. Houd dit gereedschap schoon om goed en 
veilig te kunnen werken. Volg onderhoudinstructies en voorschriften op voor het 
invoeren van nagels/spijkers. Controleer de aansluiting en de luchtdrukslang 
regelmatig en vervang de slang bij beschadiging. Houd de handgrepen droog en vrij 
van olie en vet. 
• Verwijder de luchtdrukslang na gebruik, voor het reinigen en/of plaatsen van 
nagels/spijkers. 
 • Voorkom onbedoeld schieten van spijkers/nieten. Draag dit spijkerpistool niet aan 
de trekker zodra de machine aangesloten is op een compressor. 
 • Wees altijd alert, let op uw werk en wees behoedzaam. Gebruik de machine niet 
als u bent afgeleid. 
• Controleer de machine op beschadigingen. Voor gebruik van het pneumatisch 
spijkerpistool de veiligheidsvoorzieningen en licht beschadigde onderdelen 
zorgvuldig controleren op de juiste en goede werking. Controleer of de bewegende 
onderdelen goed werken, niet klemmen, of beschadigd zijn. Alle onderdelen moeten 
correct gemonteerd zijn en goed functioneren, om een  goede werking van het 
apparaat te verzekeren. 



Beschadigde beveiligingen en onderdelen moeten conform instructies door een 
customer service werkplaats worden gerepareerd of vervangen, tenzij anders 
vermeld in de gebruiksaanwijzing. 
• Let op! Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen nagels en spijkers die 
overeenkomen met de in de gebruiksaanwijzing aangegeven afmetingen. Het 
gebruik van andere dan in de gebruiksaanwijzing aangegeven nagels en spijkers kan 
een risico op letsel voor u betekenen of schade veroorzaken aan de machine. 
• Laat het gereedschap alleen repareren door erkende deskundigen. Dit pneumatisch 
gereedschap voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen 
alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Als gevolg van onjuiste, 
ondeskundige reparaties kan het risico op letsel ontstaan. 
 
Bewaar deze veiligheidsinstructies voor toekomstig gebruik. 
  
Extra veiligheidinstructies voor pneumatische spijkerpistolen. 
  
Gebruik 
 
Dit is een luchtdruk aangedreven tacker, voor spijkers en nagels in hout, spaanplaat, 
lijsten, etc. 
  
• Draag bij gebruik van pneumatisch gereedschap altijd een veiligheidsbril en 
gehoorbeschermers! 
• Richt het spijkerpistool nooit op uzelf of anderen. 
• Draag het spijkerpistool nooit aan de trekker. 
• Haal de trekker niet over bij een niet gevuld magazijn. 
• Gebruik alleen nagels en spijkers met afmetingen zoals aangegeven staan bij de 
technische gegevens. 
• Gebruik geen zuurstof of explosieve gassen als energiebron voor dit spijkerpistool. 
• Uitsluitend de meegeleverde snelkoppeling gebruiken voor een aansluiting op de 
compressor. 
• Dit spijkerpistool mag alleen gebruikt worden door hiervoor opgeleide personen. 
Bewaar deze altijd buiten het bereik van kinderen.  
 
Beschrijving 
1. Cilinderkop 
2. Handvat 
3. Persluchtaansluiting 
4. Magazijnvergrendeling 
5. Trekker 
6. Frontplaat 
7. Spijker/nagel uitwerp 
8. Magazijnbedekking 
9. Inbussleutels 
 
Specificaties 
Magazijn capaciteit: 100 spijkers/nagels 
Werkdruk: 4-8 bar 
Bruikbare vormen van spijkers/nagels 
* Lengte 15-50 mm 



* Draaddikte 1,0 x 1,25 mm 
* Kopbreedte 2,0 mm 
* (bijvoorbeeld, NOVUS J, J Prebena, LUX 86-89) 
Luchtverbruik: 0,6 l/schot 
Enkelschot 
Gewicht: 1,4 kg 
Geluidsvermogen: (LWA) 100,5 dB (A) 
Vibratie: 1,9 m / s ² 
 
Draag bij gebruik altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming! 
 
Accessoires: olie fles, twee inbussleutels en snelkoppeling. 
  
Het laden van het magazine 
 
• Open de magazijnvergrendelingen en schuif de magazijnafdekking naar achteren. 
• Leg een strook van spijkers/nagels in het magazijn. Zorg ervoor dat de uiteinden 
van de nagels/spijkers naar beneden gericht zijn en op de onderkant van het 
magazijn rusten. Afhankelijk van de lengte van de gebruikte spijkers/nagels, wordt de 
kop in de overeenkomstige groef gevoerd. 
• Duw de magazijnafdekking naar voren, totdat de vergrendeling hoorbaar vast klikt. 
• Sluit het magazijn niet, dan worden waarschijnlijk spijkers/nagels met een te grote 
kop gebruikt. Forceer dan niet, maar controleer of de gebruikt nagels/spijkers aan de 
bovenstaand afmetingen voldoen. 
 
Verbinding met compressor 
 
• Gebruik uitsluitend schone, droge lucht en geen zuurstof of explosieve gassen. 
• Gebruik (indien mogelijk) een pneumatische drukregelaar met water afscheider en 
olievernevelaar. 
• Sluit de drukslang aan op het pneumatisch spijkerpistool. 
• Stel daarna de werkdruk van de compressor op de laagste waarde van de 
aanbevolen werkdruk in (bar 4). 
  
Werking: 
 
Het pneumatisch spijkerpistool is voorzien van een vergrendeling (trigger lock) en 
kan alleen worden geactiveerd als het pistool op het werkstuk rust. 
• Plaats de neus van het pistool op het werkstuk en haal de trekker over.  
• Verhoog of de werkdruk van de compressor in stappen van 0,5 bar tot de gewenste 
inslagdiepte bereikt is. 
• Let op dat de werkdruk van 8,0 bar niet wordt overschreden en vermijd een leeg 
magazijn. 
• Voor het navullen van nagels/spijkers, het pistool loskoppelen van de 
compressor/drukluchttoevoer. 
  
Smering 
 
• Gebruikt u geen olievernevelaar, smeer dan regelmatig bij langdurig gebruik door 2 
tot 3 druppels olie in de luchtinlaat van het pistool te druppelen. 



• Wordt het pistool langere tijd niet gebruikt, smeer dan voor aanvang van de 
werkzaamheden door 3 tot 5 druppels olie in de lichtinlaat van het pistool te 
druppelen.  
 
Onderhoud 
 
• Blijven nagels/spijkers in het pistool vastzitten (klemmen), koppel het pistool dan 
eerst los van de compressor/drukluchttoevoer. 
• Verwijder eventueel aanwezige spijkers/nagels uit het magazijn. 
• Draai de schroeven aan de voorzijde van de frontplaat met de bijgeleverde 
inbussleutels los, duw ze naar de uitwerpopening en verwijder deze. Verwijder 
daarna de vastgelopen nagel/spijker. 
• Bevestig de frontplaat en draai de schroeven vast. 
• Meer uitgebreide reparaties mogen uitsluitend door een erkende service center 
uitgevoerd worden.  
 
2 Jaar volledige garantie 
 
De garantieperiode voor dit apparaat begint op de dag van aankoop. Als bewijs 
overhandigt u de originele aankoopnota/kassabon. Wij garanderen gedurende de 
garantieperiode: 
 
• het gratis verhelpen van mogelijke storingen, 
• kostenloze vervanging van defecte onderdelen en 
• gratis deskundige service (d.w.z. gratis montage door ons service personeel),  
 
op voorwaarde, dat de storing/het mankement niet te wijten is aan onjuist gebruik of 
onderhoud. 
 
Bij vragen of eventueel kwaliteitsproblemen, kunt u contact opnemen met de 
fabrikant: 
 
Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH 
Abt. Reparatur-Service 
Lempstrasse 24 
42859 Remscheid 
Duitsland 
 
Tel: 02191/37 14 71 
Fax: 02191/38 64 77 
 
Versleten gereedschappen/machines en bescherming van het milieu 
 
Als uw gereedschap door veelvuldig gebruik vervangen moet worden, of er is geen 
bestemming meer voor dit gereedschap, denk dan s.v.p. aan het milieu. Afgedankte 
gereedschappen horen niet in het normale huishoudelijke afval thuis en kunnen op 
een milieuvriendelijke manier gerecycled worden. Voor meer informatie, neem 
contact op met uw Brüder Mannesmann dealer.  
 

                                                                         



 

   


