Tips & Inspiratie
Nieten en Tackers

Breng je projecten tot leven

We hebben elkaar waarschijnlijk al eens
ontmoet
In het kleine dorp Hestra in het zuiden van Zweden is
in 1936 Rapid opgericht. Vandaag, meer dan 75 jaar
later, zijn we een van de wereldleidende merken binnen
de Esselte Groep. Je kan ons vinden in meer dan
120 landen wereldwijd met een compleet assortiment
bevestigingsproducten voor kantoor, bouw, constructie
en doe-het-zelf.

Aangezien onze producten gevonden kunnen worden
op de meeste werkplekken en sectoren hebben we
elkaar waarschijnlijk al eens ontmoet. Nieuwsgierigheid,
toewijding en een onverzadigbare obsessie voor design
drijven ons. Onze kernwaarden; traditie, design en innovatie drijven onze ambitie dat een Rapid product het
verschil zal maken, zowel voor gebruikers als het mileu.
Lees meer over ons en onze producten op:
www.rapid.com

Één stuk gereedschap, vele toepassingen.
Zo veelzijdig is een tacker
Weinig gereedschappen zijn zo
veelzijdig als een tacker. Bevestigen
van kunststof, textiel, isolatie,
panelen, kabels, dakleer… de enige
limitatie is die je zelf zet.
We hebben veel verschillende modellen om uit te
kiezen en je vindt ze beschreven in deze brochure
samen met de toepassingen waarvan wij denken dat
ze het meest geschikt voor
zijn.

Tackers
voor alle
toepassingen
Er zijn verschillende tackers voor verschillende toepassingen en verschillende
behoefte van gebruikers.
PRO voldoet aan de dagelijkse eisen van professionele gebruikers en maakt het
werk eenvoudiger. Rapid producten werken ook sneller en efficiënter (verhoogt
winstgevendheid). Onze Pro producten bieden de betrouwbaarheid die nodig is
voor dagelijks gebruik.
DIY biedt een compleet assortment voor een ieder voor wie klussen ook een
lifestyle is. Met DHZ-gereedschappen kunnen alle klussen in en om het huis
eenvoudig gedaan worden.
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Een tacker maakt het werk makkelijk

…wanneer veel brads bevestigd moeten worden.

…voor isolatie in en om het huis.

…wanneer kabels
bevestigd
worden.

… wanneer lijsten aangebracht worden.

…voor renovatie en decoratie.
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Selecteer de juiste niet
Voor het beste resultaat gebruik je enkel orginele Rapid nieten.
Zo hebben we onze producten ontwikkeld; Samen in perfecte
harmonie. Symbolen verduidelijken welke type nieten te gebruiken. We leggen deze hierna uit.

Toepassing
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Decoratie en afwerking
Dundraadnieten zijn gemaakt
van extra dun draad en zijn daardoor minder zichtbaar. Ideaal
voor het bevestigen van textiel,
stoffen, leer, decoratiemateriaal,
labels of posters.

Isolatie en constructie
Vlakdraadnieten hebben een
grote contactoppervlak. Ze zijn
ideaal voor het bevestigen van
isolatiemateriaal, plastic folie,
dakleer, tapijt, karton, etc.

Kabels
Kabelnieten voor het bevestigen van laagspanningskabels.

Symbolen voor dundraadnieten

Symbool voor vlakdraadnieten

Symbolen voor kabelnieten

Techniek

Hout en interieurbouw
Gebruik smalrugnieten of brads voor het
bevestigen van materialen waar lange
lengtes benodigd zijn. Specifiek voor
zwaardere klussen, vloeren, panelen,
wanden, frames, etc.

Symbolen voor smalrugnieten, brads en nagels

RVS
Hoge kwaliteit RVS
nieten met lange
levensduur. Ideaal voor
buitengebruik.

Symbool voor RVS nieten

DP
Speciale nieten met
uitwaartse punten
voor maximale
kracht tussen de
twee te bevestigen
delen.

Symbool voor nieten met
uitwaartse punten
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Symbolen op de verpakking
Symbolen op elke verpakking maken het eenvoudig de juiste nieten te
vinden voor de correcte tacker en vice versa.
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Selecteer de juiste lengte
De dikte en het type materiaal bepalen de te gebruiken pootlengte:

Standaard
De niet dient drie keer zo lang te
zijn als het te bevestigen materiaal.

1/3
2/3

+5 mm

Harde materialen
Bij een harde ondergrond dient de
pootlengte van de niet tweemaal
zo lang te zijn als de dikte van
het materiaal dat bevestigd moet
worden.

1/2
1/2

1/3
2/3

Fijne of dunne materialen
Bij het bevestigen van dun
of licht materiaal dient de
pootlengte van de niet 4mm
langer te zijn dan de dikte van
het materiaal.

+4 mm

+6 mm
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Inspiratie

Versier je opbergboxen met een
stuk stof en een tacker. Je hoeft
niets te naaien!
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Waarom een hamer en spijkers
gebruiken om een paneel aan de
wand te bevestigen? Het gaat veel
sneller met een pneumatische
tacker.

Kabels van telefoons, speakers, etc.
kunnen snel en eenvoudig vastgezet worden met een kabeltacker.
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Ben je eigen interieurdesigner met Rapid

Opbergdozen zijn geschikt voor het
bewaren van souvenirs, boeken,
cd-collecties en nog veel meer.

Je huis zou jouw persoonlijkheid en stijl moeten weerspiegelen. Waarom dingen die je niet mooi vindt
op de muur hangen? Met je favoriete stof gespannen over een fotolijstje kun je snel en precies de
aankleding maken in de kleuren die je wilt. Vakantie souvenirs die rond slingeren en stof verzamelen ...
verzamel ze in een vitrine. Of bevestig opbergdozen voor CD’s en DVD’s en versier je muren daarmee.
Losliggende en hangende kabels zorgen voor een rommelig gevoel. Wanneer je deze vastzet ziet het
er gelijk opgeruimder uit.
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Met onze kabeltackers kunnen
kabels netjes en eenvoudig worden
bevestigd.
Een schilderij, muurdecoratie of
hoofdeinde voor het bed? Het is
gemakkelijk een frame te maken
door de hoeken vast te nieten.

Bevestig nu een stuk stof op een
lijst. Jij kiest welke kleur en afmetingen.

11

Renoveer je huis met
het juiste gereedschap

Bijna iedereen die zijn eigen huis bezit, renoveert vroeg of laat. En als je klaar bent voor die uitdaging,
zorg dan dat je het juist gereedschap hebt om de klus te klaren! Voor meer veeleisende klussen zoals
het plaatsen van latten, vloerdelen of frames, zorg ervoor dat je een pneumatische of elektrische tacker
bij de hand hebt en de klus zal snel geklaard zijn. Voor gemakkelijkere klussen, zoals het ophangen van
lijstwerk, kabels of isolatie kan je ook de juiste handtacker in het Rapid assortiment vinden.
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Wil je een nieuwe parketvloer leggen?
Gebruik een pneumatische tacker om
vloerplaten vast te zetten en krijg een
stevige en stabiele vloer om op te lopen.

Een eenvoudige manier om je huis
een nieuwe uitstraling te geven
is nieuw behang, en als een extra
touch; verander ook de raam- en
deuromlijsting!

Het tuinhuisje winterklaar maken?
Bevestig isolatie met een hamertacker. Zo heeft u altijd één hand
vrij om het isolatiemateriaal vast te
houden.
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Transformeer je tuin met
een tacker en wat ideeën

Vernieuw de stof van je ligstoelen.
Verwijder de oude stof en snijd deze
af over de nieuwe stof. Dan gewoon
vastnieten op de ligstoel en geniet
van de zon!
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Voor de meeste mensen is de tuin een bloeiende plek voor ontspanning waar ze rustig
kunnen zitten en genieten van een kopje koffie. Het is een eenvoudig te realiseren
droom. Kassen en bloembakken zijn gemakkelijk te maken met eenvoudige materialen
... oude, versleten zonnestoelen zien er zo goed als nieuw uit met een beetje nieuwe
stof. Na een bezoek aan de stoffenwinkel, houthandel of kwekerij, besteed een paar
uur aan houtbewerking en je hebt een gloednieuwe tuin. Neem plaats in uw mooie zonnestoel met de zoemende bijen en vlinders en geniet van de voldoening die komt van
tuinieren en je eigen creaties.

Het is niet moeilijk een kweekbed
te maken en in de meeste tuinen is
er wel een plekje daarvoor. Zelfgekweekte aardbeien zijn de beste!

Hout, nieten, brads en een elektrische tacker zijn alles wat je
nodig hebt om een kweekbed van
hout maken. Vul het met grond en
plaats planten. Schitterend!
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Handtackers
Handtackers zijn ideaal voor snelle, kleine klussen. We hebben verschillende modellen die geschikt zijn
voor het bevestigen van plastic folies, eenvoudige decoratie, laagspanningskabels, sierlijsten en nog veel
meer. Ze zijn eenvoudig te gebruiken en uiterst betrouwbaar. Sommige wegen minder dan anderen,
sommige zijn kleiner voor mensen met kleinere handen en sommige zijn terugslagvrij met een uiterst
duurzaam stalen ontwerp. We zijn er zeker van dat je een handtacker zal vinden die perfect is voor jou.

Het gebruik van een tacker zou geen inspanning moeten zijn.
Daarom hebben we krachtbesparende tackers ontwikkeld.
De Powercurve Technologie™ is ontwikkeld in samenwerking met een vooraanstaand
fysiotherapeut en vermindert de benodigde kracht met 65%. Maakt het leven makkelijker
ongeacht of je het elke dag of incidenteel gebruikt.

Kracht index
Zeer
licht

A

Licht

ALU953

B

Redelijk licht
Redelijk zwaar
Zwaar
Zeer zwaar
Maximaal

R353 R34 R36

C
D
E

Conventionele

tacker

F
G

De Borg Schaal is een meeting van gepercipieerde kracht. We gebruiken deze om te demonstreren hoe onze Powercurve Technologie™ de
benodigde kracht reduceert voor onze nieuwe
tackers.
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Gepatenteerde
Powercurve Technologie™
65% minder inspanning
Gepatenteerde
3-stap instelbare
slagkracht

Ergonomische handgreep

Ergonomisch design met
comfortabele softgrip handgreep

Geheel stalen magazijn voor
nieten en brads, made in Sweden
voor lange levensduur
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R36

Productoverzicht handtackers

ALU840

10-14 mm

15 mm

R34

6-14 mm

R14

6-14 mm

ALU953

R153

R353

6-8 mm
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6-14 mm

4-8 mm

6-14 mm

15 mm

Gebruiksfrequentie

Duurzaamheid &
prestaties

Frequent

nnnnn

Frequent

nnnnn

Frequent

nnnnn

Frequent

nnnnn

Frequent

nnnnn

Frequent

nnnnn

Unieke
eigenschappen

n
n
n

3-staps instelbare slagkracht
40% minder inspanning
Bijzonder lange levensduur,
>100.000 schoten

n
n

Instelbare slagkracht
Softgrip

n
n
n

3-staps instelbare slagkracht
40% minder inspanning
Bijzonder lange levensduur,
>100.000 schoten

n

Bijzonder lange levensduur,
>100.000 schoten

n
n
n

3-staps instelbare slagkracht
40% minder inspanning
Bijzonder lange levensduur,
>100.000 schoten

n

Bijzonder lange levensduur,
>100.000 schoten

65% minder inspanning! Ontwikkeld in samenwerking met een fysiotherapeut.
Regelmatig

nnnnn

n
n
n

3-staps instelbare slagkracht
65% minder inspanning
Softgrip
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6-14 mm

6-14 mm

6-14 mm

R53

R453

MS4.1

ALU753

Productoverzicht handtackers

COMPACTA

HOBBY
TACKER

4-10 mm
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6-8 mm

6-14 mm

15 mm

12-14
mm

15 mm 15mm

15 mm

Gebruiksfrequentie

Duurzaamheid &
prestaties

Unieke
eigenschappen

Regelmatig

nnnnn

n
n

Instelbare slagkracht
Softgrip

Regelmatig

nnnnn

n
n

Instelbare slagkracht
4in tacker

Regelmatig

nnnnn

n

Instelbare slagkracht

Regelmatig

nnnnn

Incidenteel

nnnnn

Incidenteel

nnnnn
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Hamertackers
De R311 is een robuuste en duurzame hamertacker, ideaal voor
veeleisende professionals die betrouwbaar gereedschap nodig
hebben voor gebruik binnen en buiten, het hele jaar door. De
speciale onderlader bevat geen losse delen, zodat je niet het
risico loopt iets te verliezen - vooral belangrijk bij het werken op
daken. het robuuste ontwerp maakt de levensduur van de R311
uitzonderlijk.
Bijvoorbeeld; wanneer het slagmes slijt, kan je het gewoon omdraaien en verder werken. Daardoor verdubbeld de levensduur!
Verder is de R311 is uitgerust met een speciale bufferplaat om
beschadigingen aan het materiaal te voorkomen.
Het juiste gereedschap voor de professional.

Duurzaam dubbel slagmes
Draai het om en verdubbel de
levensduur.

Bufferplaat

Voorkom beschadigingen aan
het materiaal.

R54

Productoverzicht hamertackers

R311

10-14 mm

R11

6-12 mm

R19

6-10 mm

4-6 mm
22

Geen losse delen

Ontwikkeld voor eenvoudig gebruik
overal.

Eenvoudig laden van onder
Druk op de groene knop en de tacker is klaar om te laden.

Gebruiksfrequentie

Duurzaamheid &
prestaties

Unieke
eigenschappen

Frequent

nnnnn

n

Bufferplaat voorkomt beschadigingen

Frequent

nnnnn

n
n
n
n

Duurzame dubbel slagmes
Geen losse delen
Eenvoudig laden van onder
Bufferplaat voorkomt beschadigingen

Frequent

nnnnn

Frequent

nnnnn

n

Geen losse delen

23

Elektrische tackers
Een elektrische tacker moet eenvoudig te gebruiken zijn. Het moet
je in staat stellen om te werken in krappe hoeken en op moeilijk
toegankelijke plekken. Onze tackers kunnen dit. Het ergonomische
design en krachtige slagkracht zorgen ervoor dat je kunt werken
met minimale inspanning, perfect wanneer je arbeidsintensief
werk doet rondom het huis. De eenvoud van het ontwerp en
constructie maakt ze eenvoudig te gebruiken - of je nu een DHZklusser bent of een professional die deze elke dag gebruikt. Ons
brede assortiment elektrische tackers heeft een tacker voor elke
behoefte - van de handige E-tac tot aan de zeer krachtige R606
met Focused Power™.
De R606 is onze meest krachtige elektrische tacker voor
professionele toepassingen. Geeft uitstekende prestaties zowel
met hard als zacht hout en is ontwikkeld met optimale balans voor
gebruik met één hand.

Optimale balans
Pefecte balans, voor
gebruik met één hand

Veiligheidstrekker
Beveiliging tegen
ongewenst nieten.

Focused power

Instelbare slagkracht - hoe
harder de tegendruk hoe
harder de slagkracht.

Terugslagvrij

Voor comfortabel
werken.
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Snel werken

Maximaal 20 schoten per
minuut.
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15-20 mm

6-14 mm

15 mm

6-14 mm

15 mm

E-TAC

8-20 mm

E100
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15-25 mm

BTX530

12-25 mm

ESN530

R553

R606

Productoverzicht elektrische tackers

6-14 mm

6-14 mm

15 mm

15 mm

Gebruiksfrequentie

Duurzaamheid &
prestaties

Frequent

nnnnn

Frequent

nnnnn

Regelmatig

Unieke
eigenschappen

n

Bijzonder lange levensduur,
>250.000 schoten

n

Bijzonder lange levensduur,
>250.000 schoten

nnnnn

n
n
n

Instelbare slagkracht
7,2V Li-Ion Accu
Softgrip

Regelmatig

nnnnn

n
n

Vlakke neus voor gebruik tegen wand
Softgrip

Incidenteel

nnnnn

Incidenteel

nnnnn
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Pneumatische tackers
Onze pneumatische tackers werken met zowel nieten als brads. Gebruik ze voor decoreren, stoffering, timmerwerk en lijstwerk. Wat onze pneumatische tackers zo uniek
maakt is dat onze modellen comfortabel zijn om mee te werken, goed uitgebalanceerd
zijn, ergonomisch zijn en enorm duurzaam zijn. Onze pneumatische tackers voldoen
aan de hoogste nauwkeurigheidseisen. Wij zijn gepassioneerd in het creëren van
tackers met een laag geluidsniveau, comfortabele handgrepen en een neus die zelfs
de kleinste, meest moelijk bereikbare plekken en hoeken bereikt.

360° verstelbare luchtuitlaat
Voor optimaal comfort.

Ben je een arbeidsintensief
project aan het plannen? Op
zoek naar een manier om het
werk gemakkelijker te maken? Kijk niet verder; gebruik
een pneumatische tacker van
Rapid en klaar de klus snel
en eenvoudig, zonder enig
probleem.

Quick release neusstuk
Gemakkelijk verwijderen
van vastgelopen nieten
en brads.

Lange neus

Ideaal voor moeilijk
bereikbare plaatsen.

Push & Release

Beveiliging tegen ongewenst
nieten.
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Gering luchtverbruik
Voor hogere compressor
betrouwbaarheid.

Instelbare snelheid

Voor sneller of meer precies
werken.
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Airtac
PB161

Productoverzicht pneumatische tackers

Airtac
PBS151

32-64 mm

Airtac
PB131

20-40 mm 15-50 mm

Airtac
PBS121

15-50 mm

Airtac
PS101

Airtac
PS111

12-30 mm 15-30 mm
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6-16 mm

6-16 mm

Gebruiksfrequentie

Duurzaamheid &
prestaties

Unieke
eigenschappen

nnnnn

n
n
n
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Lichtgewicht
Lange neus
Push & Release
Softgrip

Frequent
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Lichtgewicht
Push & Release
Softgrip

Frequent
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n
n
n

Lichtgewicht
Push & Release
Softgrip

Regelmatig
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Lichtgewicht
Push & Release
Softgrip

Regelmatig
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Lichtgewicht
Push & Release
Softgrip

Regelmatig

nnnnn
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Lichtgewicht
Push & Release
Softgrip

Frequent
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BAHAUS NL T&T Folder Stapling 256394
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313462 563949

Isaberg Rapid AB • Box 115
330 27 HESTRA, SWEDEN
Phone +46 370 33 95 00
Fax +46 370 33 95 02 • www.rapid.com

