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Gazowy osadzak do betonu i stali II generacji 
SC-40 II Rawlplug

SC40 II
„

NOWY WYMIAR MONTAŻU!

NOWOŚĆ 



Nowy wymiar montażu
Nowa konstrukcja mechanizmu 

regulacji głębokości zapewnia  
łatwość regulacji

Zmieniona konstrukcja 
magazynka zapewnia 

większą swobodę  
i łatwość pracy

Zdejmowana podpórka 
dodatkowo wpływa na

łatwość manewrowania

Całkowicie przeprojektowana obudowa 
przednia zapewnia o 40% lepszą  
ochronę przed zanieczyszczeniami

Zmieniona pozycja 
rękojeści zapewnia 
lepsze wyważenie  
i komfort pracy

Litowo-jonowy akumulator 
zapewnia dwukrotnie  
większą wydajność   
niż dotychczas

Uproszczony mechanizm 
demontażu magazynka 
ułatwia odblokowanie 
i serwis narzędzia

Jeden z najlżejszych
osadzaków 
dostępnych  

na rynku

DODATKOWE KORZYŚCI:
• Szybkie i wydajne narzędzie stworzone do wykonywania 

powtarzalnych, seryjnych mocowań. Jeden punkt mocowania  
to tylko 1 sekunda.

• Całkowicie zmieniona konstrukcja osadzaka oraz jego niska 
waga zapewnia łatwość manewrowania w trudno dostępnych 
miejscach jak narożniki czy  mocowania  w pobliżu ścian.

• Magnetyczna nasadka na lufę pozwala na zamocowanie 
uchwytu stalowego bez przytrzymywania. Niezwykle ważne 
przy montażu na stropach

• Gumowy kołnierz zapobiega dostawaniu się pyłu i innych 
zanieczyszczeń do wnętrza osadzaka. Znaczne zwiększenie 
żywotności urządzenia zwłaszcza przy częstej pracy na stropach

• Łatwy mechanizm pozwalający na usunięcie zablokowanych 
gwoździ. Pozwala również szybko przeprowadzić konserwację 
urządzenia

APLIKACJE
• Montaż uchwytów kablowych
• Montaż obejm i uchwytów hydraulicznych
• Montaż profili w systemach suchej zabudowy

APROBATY

   

Beton, 
C20/25-C50/60

Bloki 
betonowe

Beton
spękany

Profile
stalowe

Po zalogowaniu na stronie  
www.rawlplug.com  
dodatkowy rok gwarancji.
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Indeks
Zakres gwoździ 

[mm]
Typ sztyftów

Wymiary
[mm]

Typ pojemnika 
z gazem

Waga
[kg]

Pojemność 
magazynka

Czas 
ładowania 

baterii

Ilość mocowań  
z 1 ładowania

Poziom 
hałasu 

[dB]

R-RAWL-SC40II 15 - 40 Okrągła główka 395 x 355 x 120 GP5 3.4 30 0,5 h 8000 92



ZESTAW 500 GWOŹDZI NA PLASTIKU I GAZU DO OSADZAKA SC40 II

Aplikacje
• Montaż uchwytów kablowych
• Montaż obejm i uchwytów hydraulicznych
• Montaż profili w systemach suchej zabudowy

Cechy i korzyści
• Balistyczne zakończenie gwoździa odpowiada za łatwość montażu 

oraz zapewnia najlepsze parametry dla tego typu zamocowań

• Taśma plastikowa zapobiega zniszczeniu produktu w niekorzystnych 
warunkach pogodowych

• Okrągły łepek zapewnia pewne i trwałe zamocowanie  
niezależnie od podłoża i rodzaju mocowanego elementu

Aprobaty

UCHWYTY PLASTIKOWE DO RUR I KABLI O REGULOWANEJ ŚREDNICY DO SC40 II

Aplikacje
• Mocowanie rurek instalacyjnych i kabli

Cechy i korzyści
• Szeroki wachlarz zastosowań dzięki możliwości dostosowania do średnicy 

mocowanej rury lub przewodu

• Duża wytrzymałość dzięki zastosowaniu poliamidu o wysokiej udarności

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków dostępnych na rynku

• Szeroka gama rozmiarów umożliwia mocowanie rur metrycznych, calowych, 
miedzianych, wielowarstwowych, PE, PP, PB i ze stali nierdzewnej

Produkt Opis Średnica min.
[mm]

Średnica max.
[mm]

Rekomendowana 
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Temp.
montażu

Temp.
użytkowania

Ilość w op.
[szt.]

R-PCC-18-B100 Uchwyt reg. do rur i kabli,
Ø14 – 18 mm, PA6, do osadzaka SC40 14 18 20

40 – 100 0 – +45 °C -10 – +90 °C

100

R-PCC-25-B50 Uchwyt reg. do rur i kabli,
Ø20 – 25 mm, PA6, do osadzaka SC40 20 25 20 50

R-PCC-32-B50 Uchwyt reg. do rur i kabli,
Ø26 – 32 mm, PA6, do osadzaka SC40 26 32 25 50

R-PCC-42-B25 Uchwyt reg. do rur i kabli,
Ø35 – 42 mm, PA6, do osadzaka SC40 35 42 30 25

UCHWYTY PLASTIKOWE DO RUR I KABLI DO SC40 II

Produkt Opis Średnica
[mm]

Rozmiar
[mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Temp.
montażu

Temp.
użytkowania

Ilość w op.
[szt.]

R-UTC-16-B100 Uchwyt otwarty typ U do rur,
Ø16 mm, PA6, do osadzaka SC40 16 10x23x23,5

40 – 100 0 – +45 °C -20 – +100 °C

1000

R-UTC-20-B100 Uchwyt otwarty typ U do rur,
Ø20 mm, PA6, do osadzaka SC40 20 10x25x29,5 1000

R-UTC-25-B100 Uchwyt otwarty typ U do rur,
Ø25 mm, PA6, do osadzaka SC40 25 10x30x34 1000

R-UTC-32-B50 Uchwyt otwarty typ U do rur,
Ø32 mm, PA6, do osadzaka SC40 32 10x38x42 500

R-UTC-40-B50 Uchwyt otwarty typ U do rur,
Ø40 mm, PA6, do osadzaka SC40 40 10x46x50 500

Aplikacje
•  Mocowanie rurek instalacyjnych i kabli

Cechy i korzyści
• Dzięki ofercie dostosowanej do standardowych rozmiarów rur możliwość 

stosowania w branżach: elektrycznej, hydraulicznej oraz przy montaży 
wentylacji i klimatyzacji

• Wysoka wytrzymałość dzięki zastosowaniu poliamidu o wysokiej udarności

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków dostępnych na rynku

• Szeroka gama rozmiarów umożliwia mocowanie rur metrycznych, calowych, 
miedzianych, wielowarstwowych, PE, PP, PB i ze stali nierdzewnej

UCHWYTY DO KABLI PODTYNKOWYCH – POJEDYNCZE I PODWÓJNE DO SC40 II

Aplikacje
• Montaż przewodów podtynkowych 

YDY w inwestycjach deweloperskich jak 
również indywidualnych

Cechy i korzyści
• Szybkość montażu osadzakiem będąca alternatywą dla wszystkich 

pozostałych metod montażu przewodów podtynkowych

• Wyposażone w gniazdo umożliwiające założenie na lufę osadzaka i montaż 
jedną ręką np. na stropie

• Uniwersalne dzięki dostępności zakresów uchwytów 17,5 oraz 25,5 mm

• Bardzo wytrzymałe dzięki zastosowaniu poliamidu o wysokiej udarności

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków dostępnych na rynku co 
umożliwia dopasowanie akcesoriów do posiadanego sprzętu

Produkt Opis
Szerokość

[mm]
Rekomendowana 
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Ilość w op.
[szt.]

R-TPC-17 Uchwyt do płaskich kabli podtynkowych, wzmocniony PA, 17mm 17,5 20-25
30 – 60

1000

R-TPLC-25 Uchwyt do płaskich kabli podtynkowych, wzmocniony PA, 25mm 25,5 20-25 1000

Certyfikaty  

    

Certyfikaty  

    

APPROVALS: CERTIFICATES: DECLARATIONS: COATINGS: CONDITIONS: FILE:

30 60 90 120

Indeks
Średnica 
gwoździa

Długość 
gwoździa Rodzaj  

łebka Wykończenie
Twardość 

Powłoka
Ilość  

gwoździ  
na pasku

Ilość
Waga

w opakowaniu gazów w opakowaniu
mm mm HRC szt szt kg

R-KSC-6/17/500 2.7 17 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 500 1 0,85

R-KSC-6/19/500 2.7 19 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 500 1 0,95

R-KNC-6/22/500 2.7 22 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 500 1 1,0

R-KNC-6/25/500 2.7 25 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 500 1 1,20

R-KNC-6/27/500 2.7 27 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 500 1 1,40

R-KNC-6/32/500 2.7 32 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 500 1 1,60

R-KNC-6/38/500 2.7 38 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 500 1 1,80

Certyfikaty  

    



UCHWYTY PLASTIKOWE DO RUREK INSTALACYJNYCH – POJEDYNCZE DO SC40 II

Aplikacje
• Montaż rurek i kabli w peszlach

• Montaż instalacji na posadzkach technicznych

• Pozycjonowanie rurek i kabli przed zalaniem 
posadzką

Cechy i korzyści
• Dzięki specjalnemu kształtowi zapewnia doskonały docisk mocowanych 

elementów

• Specjalne gniazdo na lufę zapewnia dokładne i precyzyjne zamocowanie

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków dostępnych na rynku co 
umożliwia dopasowanie akcesoriów do posiadanego sprzętu

Produkt Opis
Średnica

[mm]
Rekomendowana 
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Ilość w op.
[szt.]

R-FP-16 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, pojedynczy, 
posadzkowy, HDPE, średnica 16 mm 16 20 – 25

30-60

1000

R-FP-18 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, pojedynczy, 
posadzkowy, HDPE, średnica 18 mm 18 20 – 25 1000

R-FP-20 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, pojedynczy, 
posadzkowy, HDPE, średnica 20 mm 20 20 – 30 1000

R-FP-22 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, pojedynczy, 
posadzkowy, HDPE, średnica 22 mm 22 25 – 30 1000

R-FP-25 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, pojedynczy, 
posadzkowy, HDPE, średnica 25 mm 25 25 – 30 1000

R-FP-28 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, pojedynczy, 
posadzkowy, HDPE, średnica 28 mm 28 25 – 30 1000

R-FP-32 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, pojedynczy, 
posadzkowy, HDPE, średnica 32 mm 32 25 – 30 500

UCHWYTY PLASTIKOWE DO RUREK INSTALACYJNYCH – PODWÓJNE DO SC40 II

Aplikacje
• Montaż rurek i kabli w peszlach

• Montaż instalacji na posadzkach 
technicznych

• Pozycjonowanie rurek i kabli przed 
zalaniem posadzką

Cechy i korzyści
• Dzięki specjalnemu kształtowi zapewnia doskonały docisk mocowanych 

elementów

• Specjalne wskaźniki pozycjonujące zapewniają precyzyjne zamocowanie

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków dostępnych na rynku co 
umożliwia dopasowanie akcesoriów do posiadanego sprzętu

Produkt Opis
Średnica

[mm]
Rekomendowana 
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Ilość w op.
[szt.]

R-FPD-16 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, podwójny,  
posadzkowy, PP, średnica 16 mm 2x16 20 – 25

30-60

1000

R-FPD-20 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, podwójny,  
posadzkowy, PP, średnica 20 mm 2x20 20 – 30 500

R-FPD-25 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, podwójny,  
posadzkowy, PP, średnica 25 mm 2x25 20 – 30 500

Indeks Opis
Średnica

[mm]
Rekomendowana  
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Liczba w op.
[szt.]

R-AW-15-B200 Podkładka instalacyjna, ocynkowana, 15 mm, do montażu korytek, 
skrzynek i profili 15 20-30 ok. 15 200

R-AW-25-B200 Podkładka instalacyjna, ocynkowana,  
25 mm, do montażu korytek, skrzynek i profili 25 20-35 ok.15 200

STALOWA PODKŁADKA INSTALACYJNA, DOCISKOWA DO SC40 II

Aplikacje
•  Montaż profili w konstrukcjach G-K
• Montaż skrzynek i korytek kablowych
• Montaż pasów tekstylnych i taśm stalowych

Cechy i korzyści
• Szeroki wachlarz zastosowań, który osiągnięto gwarantując dużą powierzchnię 

docisku. Szczególnie ważne przy mocowaniu tworzyw sztucznych

• Warstwa ocynku minimum 5 mikronów zapewnia ochronę przed korozją

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków dostępnych na rynku, co 
umożliwia dopasowanie akcesoriów do posiadanego sprzętu

Certyfikaty  

    

Indeks Opis
Średnica

[mm]
Rekomendowana  
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Liczba w op.
[szt.]

R-PFT-6 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, pojedynczy, zalecany  
do stosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 6 mm 6

20-25 40-60

500

R-PFT-8 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, pojedynczy, zalecany  
do stosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 8 mm 8 500

R-PFT-10 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, pojedynczy, zalecany do stosowa-
nia w instalacjach PPOŻ, średnica 10 mm 10 500

R-PFT-12 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, pojedynczy, zalecany
do stosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 12 mm 12 1000

Cechy i korzyści
• Dzięki specjalnej konstrukcji oraz wydanym dokumentom dedykowany 

do stosowania w instalacjach sygnałowych niskiego napięcia, np. DSO

• Warstwa ocynku minimum 5 mikronów zapewnia ochronę przed korozją

• Specjalna wkładka z tworzywa umożliwia pracę jedną ręką, szczególnie 
istotne przy montażu na stropach

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków dostępnych na rynku co 
umożliwia dopasowanie akcesoriów do posiadanego sprzętu

Aplikacje
•  Montaż przewodów niskiego napięcia  

w instalacjach DSO, alarmowych  
i komunikacyjnych

STALOWE UCHWYTY DO MOCOWANIA KABLI – POJEDYNCZE DO SC40 II

Certyfikaty  

    



Indeks Opis
Średnica

[mm]
Rekomendowana  
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Ilość w op.
[szt.]

R-DFT-6 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, podwójny,  
zalecany dostosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 6 mm 2x6

20-25 40-60

1000

R-DFT-8 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, podwójny, zalecany  
do stosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 8 mm 2x8 1000

R-DFT-10 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, podwójny, zalecany  
do stosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 10 mm 2x10 100

STALOWE UCHWYTY DO MOCOWANIA KABLI – PODWÓJNE DO SC40 II

Aplikacje
•   Montaż przewodów niskiego napięcia  

w instalacjach DSO, alarmowych  
i komunikacyjnych

Cechy i korzyści
• Dzięki specjalnej konstrukcji dedykowany do stosowania w instalacjach sygna-

łowych niskiego napięcia, np. DSO

• Warstwa ocynku minimum 5 mikronów zapewnia ochronę przed korozją

• Specjalna wkładka z tworzywa umożliwia pracę jedną ręką, szczególnie istotne 
przy montażu na stropach

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków dostępnych na rynku co 
umożliwia dopasowanie akcesoriów do posiadanego sprzętu

Indeks Opis
Średnica

[mm]
Rekomendowana  
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Ilość w op.
[szt.]

R-FT-10 Uchwyt stalowy do rur i kabli, ocynkowany, średnica 10 mm 10 20 – 25

40-60

1000

R-FT-16 Uchwyt stalowy do rur i kabli, ocynkowany, średnica 16 mm 16 20 – 25 1000

R-FT-18 Uchwyt stalowy do rur i kabli, ocynkowany, średnica 18 mm 18 20 – 25 1000

R-FT-20 Uchwyt stalowy do rur i kabli, ocynkowany, średnica 20 mm 20 25 – 30 1000

R-FT-22 Uchwyt stalowy do rur i kabli, ocynkowany, średnica 22 mm 22 25 – 30 1000

R-FT-25 Uchwyt stalowy do rur i kabli, ocynkowany, średnica 25 mm 25 25 – 30 1000

R-FT-28 Uchwyt stalowy do rur i kabli, ocynkowany, średnica 28 mm 28 25 – 30 1000

R-FT-32 Uchwyt stalowy do rur i kabli, ocynkowany, średnica 32 mm 32 25 – 30 1000

STALOWE UCHWYTY DO RUR DO SC40 II
Aplikacje
•  Montaż rur w instalacjach wod-kan,  

wentylacyjnych, klimatyzacji i grzewczych

Cechy i korzyści
• Duża rozpiętość rozmiarów pozwala znaleźć właściwy uchwyt do każdego 

zastosowania

• Szeroka gama rozmiarów umożliwia mocowanie rur metrycznych, calowych, 
miedzianych, wielowarstwowych, PE, PP, PB oraz ze stali nierdzewnej

• Możliwość montażu na stropie dzięki zastosowaniu magnetycznej nasadki 
na lufę osadzaka

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków dostępnych na rynku co 
umożliwia dopasowanie akcesoriów do posiadanego sprzętu

Certyfikaty  

    

Certyfikaty  

    

PAŁĄKI KABLOWE – POJEDYNCZE I PODWÓJNE DO SC40 II

Aplikacje
• Instalacje w obiektach przemysłowych

• Szachty i piętra techniczne

• Kotłownie, serwerownie, centrale

Cechy i korzyści
• Przeznaczone do zastosowań przemysłowych dzięki możliwości wprowadza-

nia zmian w instalacji

• Wyposażone w specjalne gniazdo umożliwiające pracę jedną ręką np. na stropie

• Niezwykle wytrzymałe dzięki zastosowaniu poliamidu o wysokiej udarności

• Możliwość dopasowania produktu do konkretnej aplikacji dzięki dostępności 
wersji pojedynczej i podwójnej

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków dostępnych na rynku co 
umożliwia dopasowanie akcesoriów do posiadanego sprzętu

Produkt Opis
Szerokość

[mm]
Rekomendowana 
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Ilość w op.
[szt.]

R-WSC Pałąk kablowy pojedynczy, wzmocniony PA, 127x76,5 mm 76,5 25-30
40-60

1000

R-WDC Pałąk kablowy podwójny, wzmocniony PA, 234x76,5 mm 2x76,5 25-30 1000

AKCESORIA DO SC40 II

Zestaw czyszczący
• Uniwersalny - nadaje się do stosowania ze 

wszystkimi urządzeniami gazowymi Rawlplug

• W zestawie środek czyszczący, smar, ściereczka 
z microfibry i rękawiczki ochronne

Aplikacje
• Czyszczenie i odtłuszczanie i smarowanie 

części z metalu i tworzyw sztucznych

Indeks Opis Poj. [ml] Waga [g]

R-KIT-WW90/SC40 Zestaw do czyszczenia narzędzi gazowych
Środek czyszczący 150ml

350
Smar 150ml

Gaz do osadzaka SC40 II
• Wysokiej jakości mieszanka propanu i butanu z 

dodatkiem w pełni syntetycznego oleju. Najwyższa 
jakość składników gwarantuje niewielką ilość osadu 
jaka powstaje w narzędziu

• Pojemnik z gazem działa w temperaturach od -5° do +35°C

Aplikacje
• Napędzanie narzędzi gazowych

Indeks Opis Rodzaj 
mieszanki Smarowanie Poj. 

[ml]
Waga

[g]
Zakres 

temperatur Wydajność

R-RAWL-GP5 Tuba gazowa do osadzaka SC40 II Propan Butan Tak 55 30 od - 5ºC do 35ºC min. 500 mocowań

Certyfikaty  

    



REGAŁ MZR-06N-SP DEDYKOWANY DO OSADZAKA SC40 II

DYSTRYBUCJA W POLSCE 
Koelner Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław
tel: + 48 71 326 01 00
fax: + 48 71 372 61 11

Biuro Obsługi Klienta: 
bok-inwest@koelner.pl

 info@koelner.pl
www.rawlplug.com

„

Regał MZR-06N-SP z odpowiednimi elementami systemu ekspozycyjnego POS 
został przygotowany tak, aby w jak najlepszy sposób prezentować osadzak  
i dedykowane mu akcesoria.

SP-WW90/SC40II-CH  
Ładowarka z kablem zasilającym

Czas ładowania: 
30 min.

500 gwoździ i gaz 
zapewniające 
odpowiednią 
pracę osadzaka 
SC40 II.

Opakowanie gwoździ testowych:  
i gazu

SP-WW90/SC40II-AK  
zestaw baterii

2x bateria
Li-Ion 2.5 Ah, 
7.2V

Eksponowana na regale walizka 
zawiera:
 Gazowy osadzak SC40 II do betonu i stali
 2x bateria Li-Ion 2.5 Ah, 7.2V
 Ładowarka 30 min. 
 Opakowanie gwoździ testowych
 Okulary ochronne
 Instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe:
 Zapasowa bateria
 Zestaw czyszczący

Koszyk na gazy do SC40II.


