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Skanderborg
Grønlandsvej 5
8660 Skanderborg
Tel. +45 8738 0800
Åbningstider:
Man-torsdag 7.00 -16.00
Fredag 7.00 -15.00

Brøndby
Vallensbækvej 20B
2605 Brøndby
Tel. +45 8738 0800
Åbningstider:
Tirsdag 7.00 - 9.00
Torsdag 7.00 - 9.00

SENCO Sømpistol FP651
• Hurtig og lækker 4” pistol
med god balance.
• Justerbart dybdestop.
• Til lægtning, udvendig
beklædning, spær,
tagbeklædning, blindgulve,
paller, træemballage
• Befæstigelse: D-hoved
stripsøm, 50-100mm,
34°, Ø 2,8-3,1 mm.

SENCO FinishPro30XP
Varenr. 2G2121N

SENCO Tromlesømmer SCN65XP
• Kraftig tromlesømmer, der
tager op til 90 mm søm.
• Justerbart dybdestop.
• Ergonomisk design og god
balance.
• Til paller, træemballage,
beklædning, rammer
og blindgulve.
• Befæstigelse: Tromlesøm
	Ø 2,5-3,3 mm 50-90 mm.

Varenr. 542001N

SENCO Klammepistol SFT10XP
Varenr. 6S2061N og 6S2021N
• 25 mm langt frontstykke, slank pistolkrop.
• Magasin udløsning med fingerspidsen.
• Magasinet lades fra bunden
(underlader).
• Til møbelpolstring, fodtøj,
rammer, finérhæftning,
bagbeklædning, bundtmagerarbejde, tætningslister og
vindspærre.
• Befæstigelse:
C-klamme 4-16 mm eller
	AT-klamme 6-16 mm

SENCO Beslagsømmer MC60
• Pistolen er udviklet, så den selv
finder centrum af beslaghullet.
• Pistolen er let at komme til med
alle vegne og er desuden monteret
med dybdeanslag, så iskydningsdybden kan indstilles helt nøjagtigt.
• Dermed undgås deformering af
beslag og hulplade.
• Har sikring mod ”tomskydning”
og justerbar udblæsningsretning.
• Befæstigelse: NN-beslagsøm,
40-60mm, 34°.

Varenr. xxxxxxxx
• Let og smørefri pistol med god balance.
• Skråtstillet magasin, som gør det let at komme
til med pistolen.
• Justerbart dybdestop.
• Kan ombygges til iskydning af
A4 dykkere med linsehoved til glaslister.
• Til forskellige finish-opgaver,
lister, paneler, døre, møbler,
gerigter, vinduer, kabinetter
og lofter.
• Befæstigelse:
DA-dykkere Ø 1,8 mm 25-50 mm.

SENCO Tromlesømmer SCN49XP
• Lækker tromlepistol.
• Justerbart dybdestop.
• Nem omstilling mellem
enkeltskud og stødsømning.
• Til facadebeklædning,
forskalling, rammer og
blindgulve.
• Befæstigelse:
Tromlesøm
	Ø 2,1-2,9 mm
32-65 mm.

Varenr. 5J2001N

SENCO Klammepistol SHS50XP-N
Varenr. 7B2001N
• Denne pistol er 15% mere kraftfuld end
andre klammepistoler i samme klasse.
• Pistol har god balance og ergonomisk design, som gør den
behagelig også til heldags brug.
• Med en næse på 25,4 mm er det
nemt og muligt at komme til
alle steder.
• Beregnet til møbelpolstring,
undergulve, paller,
cedertræ, rammesamling.
• Befæstigelse:
	N-klamme, 25-50mm.

SENCO Tagpapsømmer RP455XP

Varenr. 6K2001N

• Speciel sømføring sikrer
præcis iskydning.
• Justerbart dybdestop/
udblæsningsretning.
• Til tagpap og isolerende
beklædning.
• Befæstigelse:
HJ-tagpapsøm, 19-45mm.
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Varenr. 3D2011N

SENCO Klammepistol SLS20XP
• Justerbaret dybdestop
• Ergonomisk design
• Til kabinetter, skuffer,
bagbeklædning,
isolering, lister, parketgulve, rustiklofter
• Tilbehør:
• Rustiksikring, så der kan
skydes helt ind i enten
not eller fjeder.
• Befæstigelse:  
L eller M-klammer
10-38 mm.

Varenr. 492024N og 492023N

SENCO Skrueautomat DS7525-AC
2500 omdr.

Varenr. 7V2001N

• Patenteret ”corner fit” system, der gør det let at
komme til i hjørner mm.
• Justerbart dybdestop med lås.
• Justering af skruelængde uden brug af værktøj.
• Hurtig maskine, højt
drejningsmoment.
• Aftrækker med variabel
hastighed samt aftrækkerlås.
• Driftssikker maskine, der
minimerer operatørtræthed.
• Hurtig udskiftning af bits.
• Befæstigelse: Båndede skruer 25-75 mm.

Varenr. 7W2001N

SENCO Minikompressor

•

Stiftpistol SLP20GLNT til skjult sømning.
God stiftpistol, lav vægt.
Smørefri.
Til alle former for lister,
paneler, vinduer, døre og
polstermøbler.
• Befæstigelse:
	AX-stifter, (7mm fals).

Varenr. WCE0485

SENCO Skrueautomat DS7525-18V
2500 omdr.

Varenr. 7Y2001N

SENCO Skrueautomat DS5550-AC
5000 omdr.

Varenr. 7T2001N

• Patenteret ”corner fit” system, der gør det let at
komme til i hjørner mm.
• Justerbart dybdestop med lås
• Justering af skruelængde uden brug af værktøj
• Hurtig maskine, højt drejningsmoment
• Aftrækker med variabel
hastighed samt aftrækkerlås
• Driftssikker maskine, der
minimerer operatørtræthed
• Hurtig udskiftning af bits
• Befæstigelse:
Båndede skruer 25-55 mm.

• Patenteret ”corner fit” system, der gør det let at
komme til i hjørner mm.
• Justerbart dybdestop med lås.
• Justering af skruelængde uden brug af værktøj.
• Hurtig maskine, højt
drejningsmoment.
• Aftrækker med variabel
hastighed samt aftrækkerlås.
• Driftssikker maskine, der
minimerer operatørtræthed.
• Hurtig udskiftning af bits.
• Befæstigelse: Båndede skruer 25-55 mm.

•
•
•

•
•
•
•

• Patenteret ”corner fit” system, der gør det let
at komme til i hjørner mm.
• Justerbart dybdestop med lås.
• Justering af skruelængde uden brug af værktøj.
• Hurtig maskine, højt
drejningsmoment.
• Aftrækker med variabel
hastighed samt aftrækkerlås.
• Driftssikker maskine, der
minimerer operatørtræthed.
• Hurtig udskiftning af bits.
• Befæstigelse: Båndede skruer 25-75 mm.

SENCO Skrueautomat DS5550-18V
5000 omdr.

SENCO Glaslistepistol SLP20GLNT

SENCO Højtrykskompressor

Varenr. PC1010N
9 bar, 0,5 hk, 3,8 l. tank, eff. 20 l/min., 68 db(A).
Ny og forbedret oliefri kompressor.
Nem adgang til manometer
og tilslutning.
Den oliefri induktionsmotor
garanterer lang levetid og
reducerer behovet for
vedligehold.

• Højtrykskompressor på 28 bar.
Med en regulator kan justere den
ned til 8 bar.
• Kompressoren er kompakt,
og vejer kun 25 kg.
• Den har et støjniveau på 80dB
og er oliefri.
• Kompressoren er forsynet
med to udtag til højtryk og
to til alm. trykluft
• 10 L beholder
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Vare nr. PC1286

MAX Højtryks kompressor AKHL1250E
• Højtrykskompressor på 34 bar.
• Med regulator som kan justere den
ned til 8 bar.
• Kompressoren er kompakt, og
vejer kun 18 kg, hvilket gør
den nem at transportere rundt.
• Den har et støjniveau på 68dB,
og er derfor utrolig støjsvag.
• Kompressoren er forsynet
med to udtag til højtryk og
to til alm. trykluft.
• 10,2 L beholder.

Varenr. AKHL1250E

MAX højtryks sømpistol HN120
• Allround højtrykspistol.
• Stort magasin med plads til
forskellige sømstørrelser.
• Til bl.a. fastgørelse af
vinkelbeslag på stålspær,
forskalling på beton eller stål,
regler på beton og stål,
gipsskinner på beton og stål
(Metal til beton, træ til beton,
træ til metal).
• Befæstigelse: Højtrykssøm
	Ø2,9-3,8 mm, 22-65 mm.

Varenr. HN120

MAX højtryks sømpistol HN25C
• Kompakt og let højtrykspistol.
• Justerbart dybdestop.
• Speciel front gør det muligt at
komme til overalt.
• Til bl.a. montering af gipsskinner på beton og stål.
• Befæstigelse: Højtrykssøm
	Ø2,5-3,0 mm, 19-25 mm.

Varenr. HN25C

MAX højtryks skruepistol HVR41G4
• Maskinen arbejder ekstremthurtigt.
• Rekylfri.
• Forsynet med justerbart
dybdestop.
• Muligt at skrue i skrå hjørner,
samtidig med at skruen
forsænkes korrekt.
• Til gipsmontage.
• Befæstigelse:
Højtryks gipsskrue
	Ø3,5-4,0 mm, 25-41 mm,
135 mm bits.

Varenr. HVR41G4

MAX højtryks sømpistol HN65
• Allround højtrykspistol til opgaver
i træ samt i gips/fiberplade.
• Justerbart dybdestop.
• Slagkraftig pistol med lav rekyl.
• Til pistolen fås specialsøm til
iskydning af gips- og fiberplade
på forstærket stål (i stedet for
selvborende skruer).
• Godkendt af Danogips.
• Til beklædning, forskalling,
blindgulve, emballage mm.
• Befæstigelse: Tromlesøm
	Ø2,1-3,3mm, 32-65mm.

Varenr. HN65

MAX højtryks beslagsømmer HN65J
• Beslagsømmer med speciel ”hulsøger”,
der let og hurtigt finder beslaghullet.
• Slank pistolkrop, der kan komme
til overalt, også i hjørner og lign.
• Lavt støjniveau og ingen
vibrationer.
• Stor magasinkapacitet på 100 søm
gør, at der ikke skal lades så tit.
• Til fastgørelse af beslag.
• Befæstigelse:
Beslagsøm Ø4,0mm, 40-60mm,
15° maxiplast.

Varenr. HN65J

MAX højtryks sømpistol HS130
• En håndsbetjent.
• 30% lettere end andre
sømpistoler.
• Pistolkrop er lille og
kompakt, så den kan
komme til overalt.
• Tager op til 5” søm.
• Til tagspær, lægtning,
paller og træemballage.
• Befæstigelse:
Stripsøm Ø3,1-4, 2mm,
90-130mm.

Varenr. HS130

MAX metalpladesømmer CN450G
Varenr. CN450G
• Pistolen har trinløs indstillelig iskydningsdybde,
ligesom omstilling mellem enkeltskud og stødsømning
sker uden brug af værktøj. Stor magasinkapacitet på
200 søm gør den særdeles effektiv at arbejde med.
Vægt kun 1,6 kg.
• Sømstyr sikrer, at emnet ikke
beskadiges. Leveres i kuffert.
• Anvendes især til påskydning af
hafter samt inddækning i metal,
blik, skifer mv.
• Befæstigelse:
Tromlesøm 25 mm 25-50 mm
på plastbånd i rustfri.
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POLARIS 375 oliefri

STARKE ARVID Pladevogn 900

Varenr. 2136
• Oliefri kompressor på specialbygget sækkevogn.
• Særlig velegnet til store sømpistoler,
der ofte kræver højt tryk.
• 1.400 omdr./min giver en behagelig
motorgang og lavt støjniveau.
• Er forsynet med luftgummihjul og
kørehåndtag.
Specifikationer
• Hestekræfter: 2,5 HK
• Maks. tryk: 10,5 bar
• Effektiv. luft: 330 l/min
• Tank: 24 liter
• Lydniveau: 84 dB

STARKE ARVID Gipsbuk

POLARIS 240 Silent
• Kompressoren er forsynet med boxermotor.
• Lavt forbrug af startstrøm gør, at den kan
starte overalt og i koldt vejr.
• Hurtig op pumpning.
• Er forsynet med luftgummihjul og
kørehåndtag.
Specifikationer
• Hestekræfter: 2 HK
• Maks. tryk: 10 bar
• Effektiv. luft: 160 l/min
• Tank: 24 liter
• Lydniveau: 67 dB

Varenr. 2140

POLARIS 285 oliesmurt
• En yderst driftssikker kompressor monteret
på sækkevogn.
• Lav vægt i forhold til sin høje ydelse.
• Den kompakte konstruktion, hvor
pumpe mv. sidder godt beskyttet,
gør den nem at transportere.
Specifikationer
• Hestekræfter: 3 HK
• Maks. tryk: 10 bar
• Effektiv. luft: 260 l/min
• Tank: 20 liter
• Lydniveau: 77 dB

• Et arbejdsbord du kan tage med dig
næsten over alt.
• I udslået position omdannes pladevognen
desuden til et arbejdsbord
med den rigtige arbejdshøjde.
Tekniske specifikationer:
• Maxlast: 500 kg
• Bredde: 720 mm
• Længde: 2025 mm
• Højde: 1310 mm
• Vægt 85 kg
• Arbejdshøjde: 870 mm

• Med gipsbukke placeres pladerne direkte på rette
sted og i den rigtige arbejdshøjde.
• Dette medfører en række andre gevinster: Let at flytte,
mindre andel af skadet og ubrugt materiale, mindre venten,
færre slidsomme løft samt mindre risiko for at snuble.
Tekniske specifikationer:
• Maxlast: 400 kg.
• Bredde: 1200 mm.
• Længde: 550 mm.
• Højde: 650 mm.
• Vægt: 6 kg.

STARKE ARVID Materiale- & pladeløfter
Varenr. 2149

POLARIS 390 oliesmurt

• Med pladehejseren får du støtte ved
gipsmontage og slipper for at blive ramt
af belastningsskader.
• Takket være den smarte konstruktion er
pladeågets laveste niveau i samme højde
som både gipsbukkene og
pladevognen.
Tekniske specifikationer:
• Maxlast: 100 kg
• Bredde: 810 mm
• Længde: 810 mm
• Højde: 2040 mm
• Vægt: 54 kg

STARKE ARVID Affaldsvogn 200 L.

Varenr. 2169
• Velegnet til opgaver, hvor der er brug for meget luft.
• 3-faset tilslutning, 2 cylindre.
• Monteret med både hjul og ben for ekstra
stabilitet under drift.
• Pressostat med indbygget motorværn.
• Trygregulator med manometer,
vandudskiller og lynkobling.
Specifikationer
• Hestekræfter: 3 HK
• Maks. tryk: 10 bar
• Effektiv. luft: 365 l/min
• Tank: 90 liter
• Lydniveau: 78 dB

• Vognen gør det nemt at samle restmateriale
op til genvinding.
• Sammen med andre produkter fra Starke Arvids
sortiment skaber affaldsvognen et smidigt flow.
Tekniske specifikationer:
• Maxlast: 500 kg.
• Bredde: 610 mm.
• Længde: 1160 mm.
• Højde: 890 mm.
• Vægt: 50 kg.
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POWER ADHESIVES Limpistol
TEC820, 12mm
•
•
•
•
•
•
•
•

KIHLBERG Bundlukker luft jk561pn

Varenr. TEC820

Justerbar temperatur.
Opvarmning på 2 minutter.
Oplyst tænd/sluk knap.
Stor komfort aftrækker/greb.
Aftagelig dyse.
130-195°.
2,5 kg/time.
Vægt 500 g.

POWER ADHESIVES Limpistol
TEC3200, 43mm
•
•
•
•
•
•
•

Varenr. TEC3200

195°
3,5 kg/time
Robust krop
Elektrisk temperatur kontrol
Auto standby
Udskiftelig termostat
Vægt 1,15 kg

POWER ADHESIVES Limpistol
TEC6100, 43mm, luft
•
•
•
•
•
•
•

Varenr. TEC6100

POWER ADHESIVES Limpistol
•
•
•
•
•
•
•
•

Luftdreven 500W limpistol.
180°.
4,2 kg/time.
Justerbar sprayfunktion.
Robust krop.
Stor kapacitet.
Auto standby.
Tænd/sluk indikator.

KIHLBERG Klammepistol JK779
• Robust design, lag vægt og god balance.
• Den trykluftsdreven klammepistol
komprimerer og hæfter samtidig.
Tekniske data:
• L x B x H 235 x 68 x 250 mm
• Magasinkapacitet 84 klammer
• Max. arbejdstryk 7 bar
• Anb. Arbejdstryk 5-6 bar
• Luftforbrug pr. skud 0,4 l (v. 6 bar)
• Lydniveau 89 dB (EN 12549)
• Til bølgepap, kraftigpap, røremballage,
mm.
• Befæstigelse: JK779 8-16 mm

Varenr. 126094

KIHLBERG Toplukker luft c.561

195°.
4,1 kg/time.
Robust krop.
Stor kapacitet.
Auto standby.
Tænd/sluk indikator.
Vægt 1,4 kg.

TEC6300, 43mm, luft, spray

Varenr. 120556
• En kasse lukket med klammer er stabil,
stærk og ”indbrudssikker” uanset kulde eller
varmepåvirkning.
• Klammer er miljøvenlige. 100% nedbrydelige.
Tekniske data:
• L x B x H 920 x 750 x 1350 mm
• Magasinkapacitet 300 klammer
• Max. arbejdstryk 7 bar
• Anb. Arbejdstryk 5 bar
• Luftforbrug pr. skud 2,0 l (v. 6 bar)
• Lydniveau 84 dB (EN 12549)
• Til forsendelsesafdelinger og pakkerier.
• Befæstigelse: JK561 15-18-22 mm

• Lukning med klammer er en behagelig
og ergonomisk korrekt lukkemetode.
• Klammer sparer tid, indpakningsmateriale
og er billigere end lukning med tape.
• En kasse lukket med klammer er
stabil, stærk og ”indbrudssikker”
uanset kulde eller varmepåvirkning.
Tekniske data:
• L x B x H 455 x 104 x 320 mm
• Magasinkapacitet 150 klammer
• Befæstigelse: JK561 15-18 mm

Varenr. 125103

KIHLBERG Klammepistol JK35-590

Varenr. TEC6300

Varenr. 126311-FL
• Ideel til fastgørelse af pap på træ, f.eks.
fastgørelse af pallekartoner, trærammer på
karton og andre forsendelseskartoner
• Forlængerskaftet muliggør fastgørelse af
pallekasser med høj kant på pallebund
samtidig med at ergonomi og
korrekt arbejdsstilling er i fokus.
Tekniske data:
• Magasinkapacitet 100 klammer
• Vægt 2,7 kg
• Lydniveau 94 dB (EN 12549)
• Befæstigelse: JK590 16-32 mm
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CASSESE Rammemaskine cs 20 luft
• Specielt fremstillet til at samle alle
former for trælister.
• Ingen sømhuller at fylde ud bagefter.
• Sammenføjningen foretages med
metalvinkler, som giver en perfekt og
hold bar hjørnesamling.
Teknisk data:
• Lister: bredde 5-95 mm
• højde 7-85 mm
• Mindste rammestørrelse 70 x 70 mm
• Vinkler: 5, 7, 10, 12, 15 mm
• 2 typer: Normal- og hårdt træ
• Vægt: 35 kg

Varenr. 2427

CASSESE Flinehåndpistol
Fleximaster

• Stiftpistol 230V/50Hz
• incl. 7.000 stifter
• Kan anvendes til både
hårdt og blødt træ
• Laver perfekt finish
uden at efterlade
mærker i emnet
• Til sand- og fejelister
• Befæstigelse:
ME-stift 15-30mm, 230V

Varenr. K10-2

MAESTRI Klamme- og stiftpistol
Varenr. 2457

• Flinepistol, hvis næse har side-udgang i begge sider,
så man kan skubbe pistolen sidelæns efter iskydning,
i stedet for at skulle løfte pistolen af flinen.
• Forbedret design af pistolens front
og næse, gør det muligt at iskyde
flinen næsten horisontalt
• Hurtig ladning uden at ændre
arbejdsposition
• Enkelt skuds udgave
• Til billederammer
• Befæstigelse: Standard fliner 15mm

4PRO hegnsklammepistol, gas
• Branchens mest solide gasdrevne
klammepistol til befæstelse af trådhegn.
Kapacitet:
• 1000 skud pr. 60 minutter
• Fuld batteriopladning.
• Ladetid: 120 minutter.
• Driftstemperaturområde:
-7° + 49°C.
• Til alle opgaver uden slange
og kompressor.
• Velegnet til hurtig montering
af standardhegn i ståltrådnet, bure
og båse til dyr, indhegning af
skov- og landbrugsområder.

MAESTRI Stiftpistol ME30

ME606 Combi

Varenr. 2319

• 230V/50Hz
• Kan anvendes til både
hårdt og blødt træ
• Til diverse opgaver
såsom rammesamling,
møbelpostring og
tætningslister.
• Befæstigelse:
606-klamme15-26mm /
ME-stift 15-25mm

ANN-CHAIN Trådlukker AC-01 luft

Varenr. 2520

3,0mm lukning

Varenr. 2368

• Handy trykluftdreven trådlukker.
• Meget lidt pladskrævende,
da magasinet følger
pistolkroppen.
• Vægt 1,6 kg.
• Maskine er lyddæmpet.
• Befæstigelse: C17 clips

4PRO armeringsklipper ORC16
Varenr. ORC16

• Specielt byggeværktøj til klipning af
armeringsjern med et sekskantet, rundt, rektanglet,
firkantet tværsnit og en diameter fra 4 mm op til 16 mm.
• Strømforsyning med 230 V.
• Mobilitet af klipperen gør det muligt at udføre uafbrudte
arbejder, som har indflydelse på større ydeevne.
• To kæber  af højkvalitets og modstandsdygtig stål
muliggør udførelse af 6.000 klipninger og kan vendes
flere gange. Udskiftning
af klingen er begrænset
kun til demontering af
to skruer.

SIMES Trådlukker Model 61
• Den hurtigste trykluftdrevne
trådlukker, du kan få.
• Luftforbruget er minimalt og
driftssikkerheden stor.
• Vægt kun 1,9 kg.
• Befæstigelse:
	A16 og A18 clips
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Varenr. 2369

www.ottensten.dk
Find aktuelle tilbud, restsalg, tips og tricks på vores hjemmeside.
Det er nemt og hurtigt at bestille når du har tid.
Oprettelse med fast kundenummer, indlagte rabatter og nettopriser.

Vi har et stort udvalg af tilbehør og
reservedele til samtlige maskiner i vores program.
Trænger dit værktøj til et servicetjek eller reparation så har vi eget
værksted i Skanderborg, hvor du kan sende dit værktøj ind til.

info@ottensten.dk

·

Følg os på:

