
Pistolas de alinhavar e acessórios da

6039/6056

6039 Modelo Quicky, caixa em material sintético forma ergonómica,
completo c/ agulha 6040.

6075/6076

6056 Modelo Ouicky-F, como 6039, mas com agulha super fina 6057.

6075 Modelo Quicky, como 6039, mas forma de pistola, completo c/
agulha 6040.

6076 Modelo Quicky-F, como 6056, mas forma pistola, completo c/
agulha super fina 6057.

6048 Modelo 203 S-Standart, forma pistola, modelo económico, comple-
to c/ agulha 6021.

6077 Modelo 203-L, como 6048, mas c/ agulha 6021/2.

6078 Modelo 203-X, como 6048, mas c/agulha 6021/3.

6080 Pistola de alinhavar, SISTEMA 1000 p/ marcação de material
estendido. Economiza a constante recarga dos grampos.

6048/6077/6078 6080

Tem pistolas avariadas?
Utilize o n/ serviço de reparação

Grampos de material sintético «T-End», próprios para todos os mode-
los de pistolas da alinhavar, como os nossos modelos Quicky, 103 Q-S
e 203-L, em ambas as partes finais, pequena e fina ponta lateral. Estes
grampos foram especialmente concebidos para marcar pregas nos
cortinados, p/ juntar pares de meias, de luvas etc.
Norma de embalagem: 5000 Pcs.

6044/1 Grampos «T-End», comprimento útil 25 mm, cor branco.

6044/3 Grampos «T-End», comprimento útil 235 mm, cor branco.

Grampos em
todas as medidas

6044/1

6090/1-26082/6083

6090/1 Máquina de alinhavar electrica, tipo Banok II, com acumuladores
DC (tempo de carregamento 10 horas). Com sistema de pressão que
garante a aplicação perfeita do grampo sintético. Equipada com agulha
6021.

6090/2 Máquina de alinhavar electrica, como 6090/1, mas com agulha
6021/2.

Artigo N.° Comp.(mm) Cor

6086 13 branco

6087 20 branco

6088 40 branco

Sistema  1000

6082 Pistola de alinhavar, modelo “SQUASSO”, com faca de corte
melhorada, equipada com agulha standard 6321/1M.

6083 Pistola de alinhavar, modelo “SQUASSO”, como 6082, mas com
agulha 6321/1M/3.
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Grampos de material sintético extra finos para os seguintes modelos
de pistolas de alinhavar: Quicky- F e 103 Q-X. Este tipo de grampo e
normalmente utilizado em tecidos finos e sensiveis como p.e. sedas,
sedas artificiais, malhas finas, etc. Acabamento tipo »Parallelo«.

Artigo-N.° Compr. útil (mm) Cor Norma Embalagem

6033 7 branco 10000

6058 20 branco 5000

6058/1 20 vermelho 5000

6059 45 branco 5000

Grampos de segurança para a fixação de etiquetas em artigos de pele,
móveis, calçado. etc

Artigo-N.° Compr.útil (mm) Cor Norma Embalagem

6041/2 75 branco 5000

6041/3 120 branco 5000

6041/4 220 branco 5000

6070 Grampos de segurança para fixação de etiquetas em artigos de
pele, móveis, calçado, etc. tipo V-Lox n.° 5. Comprimento útil 55 mm, cor
branco.
Novidade nesta espécie de grampo é a bola de material sintético
que não permite qualquer deslocação da etiqueta, ficando assim
sempre bem visivel.

6068 Etiqueta para espetar »FINA« de cartão branco de um só lado, com
agulha afiada de fio metálico niquelado, borda azul, pauta perfurada em
unidades de 10 pcs. Medidas: 24 x 35 mm. Norma de embalagem: 1000
Pcs.Agulhas p/

Pistolas
Artigo-N.° Compr.

(mm)
Fundura
pico.(mm)

Agulha Ø
(mm)

Útil para Adaptada na

6021 29 20 1,9 standard 203S,
Banok101/102
Calabrone
Dennison antigo
e 103-Q

6021/1 29 20 2,4 alcatifa 203S, 103Q

6021/2 38 30 1,9 standard 203 L,102L,
103Q-L

6021/3 25 15 1,3 standard 203X,102X,
103QX

6021/4 26 16 1,3 finos
tecidos

Banok
103X,203X

6040 35 20 1,9 standard Quicky

6040/1 35 20 2,2 Alcatifa Quicky

6057 27 15 1,3 finos
tecidos

Quicky F

6081 30 20 2,0 standard “Sistema 1000"

Agulhas de Reserva p/ Máquinas de Alinhavar

6021 6021/1 6021/2

6021/3 6021/4 6040

6081 60576040/1

6033 6058/6059

6041/2 6041/3 6041/4

6070 6068
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6043 Grampos de material sintético standart, adaptados p/ todos os
modelos de pistolas de alinhavar, como p.e. p/ nossos modelos Ouicky,
103Q-S e 203 S + L. Os grampos com ca. de 40 mm, 65 mm e 130 mm
da comprimento são fornecidos «Tipo Parallelo. Este sistema patentea-
do de ligação cabeça a cabeça evita o emaranhamento dos grampos. O
resultado é um trabalho sem prejuízos de tempo, sem perdas de mate-
riais, é um trabalho extremamente fácil (Nos grampos de material sinté-
tico com comprimento de 13 mm e 25 mm não é necessário a ligação
«Tipo Parallelo»).

6043 Grampos de alinhavar duplos, próprios p/ todas as pistolas de
alinhavar, como nossos modelos Quicky, 103 Q-S e 203-S, garante
segurança não permitindo a troca de p.e. etiquetas de preços em
vestuário valioso como p.e. casacos de pele, etc.
Comprimento 65 mm, cor branco.
Normas de embalagem: 5000 Pcs.

Etiquetas de marcação em cartão duplo, branco e liso, com olhete, para
fixar com pistola de alinhavar ou manualmente com linha. Norma de
embalagem: 1000 pcs.

Contrapinos niquelados, atados a 100 pcs, quantidade mínima: 5000
pcs.

6060/1 8 cm fio duplo

6060/2 12,5 cm fio duplo

Artigo-N.° Médida (mm) Descrição

6061 40 x 50 com olhete

6061/2 40 x 50 com fio duplo de 8 cm e pino niquelado

6062 48 x 65 com olhete

6062/2 48 x 65 com fio duplo de 8 cm e pino niquelado

6063 50 x 75 com olhete

6063/1 50 x 75 com fio duplo de 12 cm

«Parallelo»

6043 6060/1-3

6061/6062 6063

Medida original

Artigo-N.° Compr. útil Cor Artigo-N.° Compr. útil Cor

6025 13 branco 6027/3 40 amarelo

6028/1 13 azul 6027/4 40 verde

6028/2 13 castanha 6027/5 40 vermelho

6028/3 13 amarelo 6023 65 branco

6028/4 13 verde 6029/1 65 azul

6028/5 13 vermelho 6029/3 65 amarelo

6028/6 13 laranha 6029/4 65 verde

6032 25 branco 6029/5 65 vermelho

6026/4 25 verde 6029/6 65 laranha

6026/5 25 vermelho 6029/8 65 preto

6031 40 branco 6024 130 branco

6027/1 40 azul

Normas de embalagem: 5000 Pcs.
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6049

6049 Agrafador, robusto niquelado, fundura de inserção: 65 mm, p/
agrafar  etiquetas  de preço, papel de corte,  etc.  O agrafo retira-se
facilmente sem danificar o tecido.

6050 Agrafes 6 mm, em caixas de 5 000 unidades.

6066 Máquina de etiquetar para marcação de cortes, conjuntos de
peças, etc. numeração de tamanhos (até três casas) e numeração
contínua (até 999), em etiquetas auto colantes 6067. Possibilidade de
marcação de duas etiquetas com os mesmos dígitos. Por solicitação,
também se pode fornecer outros modelos.

6066

Máquinas de Etiquetar p/ vários fins

6066/1 Cilindro de tinta p/ 6066, cor preta.

6015/1+3

6015/1 Máquina de etiquetar “INTERBEN” com 2 casas fixas e 3 casas
contínuas. A máquina distingue-se por:
- alta precisão
- numeração de qualidade
- alta velocidade de etiquetagem

6015/3 Máquina de etiquetar “INTERBEN” como 6015/1, mas com 2
casas fixas e 4 casas contínuas.

6015/5 Cilindro de tinta p/ máquinas de etiquetagem “INTERBEN”, cor
preta.

6016/1 Máquina de etiquetagem “AVERY 1/6" com 6 casas fixas gran-
des, p/ etiquetas de 26 x 12 mm.

6016/2 Máquina de etiquetagem “AVERY 1/10" com 10 casas fixas
médias, p/ etiquetas de 26 x 12 mm.

6016/3 Máquina de etiquetagem “AVERY 1/10" com 5 casas fixas
pequenas e 5 casas fixas médias, p/ etiquetas de 26 x 12 mm.

6016/1-4

6051 Agrafes 8 mm em caixas de 5 000 unidades.
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Etiquetas auto colantes em todas os tamanhos e cores

6016/6

Artigo-N.° Medida (mm) Cor Adesão

6017/1 26 x 12 branco muito leve

6018/1 26 x 12 branco leve

6018/2 26 x 12 amarelo leve

6018/3 26 x 12 azul leve

6018/4 26 x 12 verde leve

6018/5 26 x 12 vermelho leve

6018/6 26 x 12 castanha leve

6019/1 26 x 12 branco normal

6019/2 26 x 12 amarelo normal

6019/3 26 x 12 azul normal

6019/4 26 x 12 verde normal

6019/5 26 x 12 vermelho normal

6019/6 26 x 12 castanha normal

6020/1 26 x 12 branco forte

6012/1 26 x 12 branco normal

6013//1 26 x 12 branco normal

6067/1 22 x 12 branco Têxtil numero 4

6067/2 22 x 12 branco Têxtil numero 4

6067/3 22 x 12 branco Têxtil numero 4

6016/6 Mala com máquina de marcação “AVERY 1/6" , com 6 casas fixas
grandes, p/ etiquetas de 26 x 12 mm.
Contéudo:
- 1 Máquina de marcação “ Avery 1/6"
- 1 Esponja de tinta
- 4 Rolos de etiquetas 26 x12 mm, brancas, cola normal
6016/4 Máquina de marcação “ Avery 2/16" com 10 casas fixas pe-
quenas e 6 grandes, para etiquetas 26x12 mm.
6016-5 Máquina de marcação “ Avery 2/16" com 10 casas fixas grandes
bem como 10 pequenas, para etiquetas 26x12 mm.
6016/7 Esponja de tinta para máquina de marcação Avery, cor preta.

Etiquetas auto colantes em todas as cores, tamanhos e força de
adesão.

6016/4 Máquina de etiquetagem “AVERY 2/16" com 10 casas fixas
pequenas em cima e 6 casas fixas grandes em baixo, p/ etiquetas de 26
x 12 mm.

6016/5 Máquina de etiquetagem “AVERY 2/16" com 10 casas fixas
pequenas em cima e 10 casas fixas pequenas em baixo, p/ etiquetas de
26 x 12 mm.

6016/7 Cilindro de tinta p/ máquinas de etiquetagem “AVERY”, cor preta.
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