
Voordelen & eigenschappen

• Licht en ergonomisch (slechts 220 gram!)
• Zeer klein formaat  - snel moeilijk te bereiken plaatsen 

herstellen
• Oplaadbare batterijen – lange levensduur
• 2 stroomsterktes - lage (12.75W) en hoge (17W), 

afhankelijk van de dikte van de kunststof
• 300 nietjes op 17W bij een volledig opgeladen batterij
• 3 mogelijke hoeken  (45°, 90°,180°) voor het 

lassen in elke positie
• Geïntegreerde LEDlamp
• Assortiment van 160 nietjes in één kit

Innovatieve, draadloze en compacte nietjesmachine om elk kunststofonderdeel in enkele minuten te herstellen

Instructies
1. Kies het geschikte nietje en plaats deze in de elektroden (zie lijst van nietjes op de volgende pagina).
2. Plaats het nietje in de elektroden, in de beste hoek voor de toepassing (45°, 90°,180°).
3. Eens het nietje in de elektrode is geplaatst, druk het nietje tegen de te herstellen zone.
4. Druk op de rode of blauwe knop en oefen een lichte druk uit zodat het nietje traag kan binnendringen in het 

kunststofgedeelte. De kleur van de knop bepaalt de te gebruiken sterkte in overeenkomst met de dikte en
het type kunststofmateriaal:

1. Blauw (lage stroomsterkte, 12.75W): kunststof van 1.5 tot 2 mm dikte
2. Rood (hoge stroomsterkte, 17W): harde kunststof met een dikte meer dan 2 mm

5. De knop loslaten en 3 seconden wachten alvorens de KENT Mini Stapler terug te trekken, zodat de 
gesmolten kunststof kan uitharden.

6. Herhaal de operatie indien nodig bij alle te herstellen oppervlakken tot de herstellingen volledig zijn.
7. Het teveel aan nietjes afsnijden met een kniptang (ogen beschermen tegen rondvliegende delen).

Mini Stapler Kit

Art.nr. Product Verpakking

86355 Mini Stapler Kit Draadloze Mini Nietjesmachine en Europese lader
Assortiment van 160 nietjes. Folder met gebruiksaanwijzing



Voorzorgen en Veiligheid 
Het nietje dat zich in de elektrode bevindt gedurende het lassen kan een temperatuur bereiken van ongeveer 
500°C. Wees zeer voorzichtig want een onjuiste behandeling kan ernstige brandwonden, vonken of brand 
veroorzaken.

• Gebruik bij het werken een veiligheidsbril en hittebestendige handschoenen.
• Alvorens het nietje in de elektrode te brengen, dienen de elektroden koud te zijn.
• Raak de clip van het nietje niet aan gedurende de opwarmingsfase terwijl deze zich in de elektroden bevindt.
• Niet gebruiken in aanwezigheid van brandbare producten.
• Niet gebruiken met vochtige handen.
• Niet gebruiken of bewaren in een vochtige omgeving.
• Niet bewaren in onmiddellijk zonlicht.
• Dit product is enkel ontwikkeld voor het herstellen van kunststofmaterialen.
• De KENT Mini Plastic Stapler dient enkel gebruikt te worden met de originele KENT-nietjes.

Om de levensduur van de batterij van de KENT Mini Stapler te optimaliseren, raden wij aan dit gereedschap 
volledig opgeladen op te bergen.

Vóór gebruik
Het apparaat volledig opladen vóór het eerste gebruik. 

De batterijen altijd volledig opladen (ongeveer 5 uren)

1. Sluit de batterijlader aan op een stopcontact
2. Sluit de batterijlader aan op de aansluiting aan de zijkant van de KENT Mini Stapler
3. Tijdens het opladen zal een LED aan de voorzijde knipperen (1/sec.) 
4. De batterij is volledig opgeladen als de LED stopt met knipperen
5. De batterij is leeg wanneer de LED begint te knipperen gedurende het uitvoeren van het werk.

NB: Het werk kan worden voortgezet door de batterijlader op de KENT Mini Stapler aan te sluiten.

Hint:  om de optimale levensduur van de batterijlader te bereiken, moet het apparaat worden opgeladen wanneer de 
batterijen volledig zijn ontladen (LED knippert tijdens het werkproces).

• Het laadproces wordt gestuurd door de temperatuur van de batterijlader door een microchip. Na een langer gebruik van 
de KENT Mini nietmachine kunnen de batterijen een verhoogde temperatuur bereiken. Het laadproces zal worden 
uitgesteld totdat de batterijen op de standaardtemperatuur zijn afgekoeld.

• Indien het apparaat niet in gebruik is geweest voor een langere periode en de batterijen helemaal leeg zijn, is het nodig 
om deze aan te sluiten gedurende minimum 15 min. om te kunnen werken met de aangesloten laadkabel.

Kleine herstellingen Grote herstellingen

0.6 mm, 100 stuks (86037-00)
0.8 mm, 100 stuks (86038-00)

0.6 mm, 100 stuks (86039-00)
0.8 mm, 100 stuks (86040-00)

0.8 mm, 100 stuks (86041-00)

0.8 mm, 100 stuks (86280-00)

0.8 mm, 100 stuks (86279-00)

0.8 mm, 100 stuks (86358-00)

De nietjes zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Voorbeeld van toepassing voor de grote W-nietjes 86358 00



Spanning: 2.4V
Stroomsterkte: 12.75W/17W
Batterijlader: 2x 1.2V / 4.5 A / NiMh
Stroomvoorziening: 12V DC / 0.5 A
Oplaadtijd: max. 5u.
Verwerkingstijd: ca. 300 nietjes bij 17W en volledig geladen
Gewicht van de Plastic Stapler: 220 g
Materiaal van de nietjes: Roestvast staal 302
Douanecode: 85151100

Onderdelen te verkrijgen op aanvraag

Inhoud van de kit

1x Mini Stapler 86356-00
1x 12V lader 86364-00
1x Assortiment doos Leeg                       86282-00
1x gebruiksaanwijzing
20x W-nietjes 0,6mm  per 100: 86037-00
20x W-nietjes 0,8mm per 100: 86038-00
20x S-nietjes 0,6mm per 100: 86039-00
20x S-nietjes 0,8mm per 100: 86040-00
20x V-nietjes 0,8mm per 100: 86041-00
20x dubbel M-nietjes 0,8mm per 100: 86279-00
20x dubbel S-nietjes 0,8mm per 100: 86280-00
20x brede W-nietjes 0,8mm per 100: 86358-00

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Technische Informatie
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