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NAELAPÜSTOLID, MIS 
PEAVAD VASTU  
PÕHJAMAISES KLIIMAS
ESSVE tootevalikusse kuuluvad naelapüstolid, mis on mõeldud 
kasutamiseks puithoonete ehitamisel põhjamaistes kliimatingi- 
mustes. Olenemata mudelist võib kasutaja olla kindel, et valitud 
püstol on vastupidav, ergonoomiline ja usaldusväärne, ehk sel  
on kõik omadused töö teostamiseks kiiresti ja tõhusalt.

Naelapüstolit kasutades on tagatud naelte kiire ja täpne sisse- 
löömine. Lisaks säästab naelapüstoliga töötamine naelte käsitsi 
löömisega võrreldes kasutaja õlgu ja randmeid.
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ESSVE naelapüstolid töötavad kas suruõhul või gaasil. Tihti sõltub püstoli 
tüübi valimine teostatavast tööülesandest, kuid kasutaja võib lähtuda ka oma 
eelistustest. Mõlemal süsteemil on omad tugevad küljed. Üldistades võib öelda, 
et enamus proffe eelistavad suruõhku suuremate ja pidevat naelte kinnitamist 
nõudvate tööde puhul ning gaasi lühikese kestusega kinnitustööde jaoks või 
objektidel, kus puudub kompressorile vajalik elektriühendus. 

GAAS VÕI 
SURUÕHK
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NAELAPÜSTOLID KASSETTNAELTELE

FN 34/90 FN 21/90 FN 17/90 

34° 21° 17°

Toide: suruõhk 8 bar (120 psi)

Naelte tüüp: 34° kassett

Naelte läbimõõt: 2,8–3,1 mm

Naelte pikkus: 50–90 mm

Salve maht: 67 tk

Kaal: 3,2 kg

Toide: suruõhk 8 bar (120 psi)

Naelte tüüp: 21° kassett

Naelte läbimõõt: 2,8–3,1 mm

Naelte pikkus: 50–90 mm

Salve maht: 64 tk

Kaal: 3,4 kg

Toide: suruõhk 8 bar (120 psi)

Naelte tüüp: 17° kassett

Naelte läbimõõt: 2,8–3,1 mm

Naelte pikkus: 50–90 mm

Salve maht: 64 tk

Kaal: 3,4 kg

ESSVE naelapüstolid kassettnaeltele on saadaval erineva nurga all salvedega.  
Nurga valiku osas saab kasutaja ise otsuse langetada. Eestis on kõige 
enamlevinud 34-kraadise salve nurgaga püstolid. 34-kraadise nurgaga seadmed 
on ülejäänutest veidi kergemad eeskätt põhjusel, et salv on lühem. 
NB! Naelu ostes on oluline teada püstoli salve nurka, muidu naelad ei sobi.

PNEUMAATILISED 
NAELAPÜSTOLID
ESSVE pneumaatilised naelapüstolid on kerged ja vaiksed ning sobivad 
hästi töödeks, kus tuleb kinnitada palju naelu, nt karkasside ehitamine, 
katuste paigaldamine ning voodrilaudade, liistude ja raamide kinnitamine. 
ESSVE pneumaatilistel naelapüstolitel on magneesiumist korpus, mis tagab 
kergema kaalu. Püstolite kummeeritud käepide ja päästik annavad parema 
haarde ja isoleerivad külma. Reguleeritav õhu väljapuhe juhib suruõhu eemale 
ning euro-tüüpi pöörelliitmik lihtsustab vooliku eest ära liigutamist. Naela 
paigaldussügavust saab reguleerida tööriistadeta. 
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NAELAPÜSTOLID RULLNAELTELE

CN 15/65 CN 15/90 CRN 15/45 

Toide: suruõhk 8 bar (120 psi) 

Naelte tüüp: 15° rull 

Naelte läbimõõt: 2,5–3,1 mm 

Naelte pikkus: 45–90 mm 

Salve maht: 150–300 tk 

Kaal: 3,3 kg

Toide: suruõhk 8 bar (120 psi)  

Naelte tüüp: 15° rull 

Naelte läbimõõt: max 3,1 mm 

Naelte pikkus: 19–45 mm 

Salve maht: 120 tk 

Kaal: 2,38 kg

Toide: suruõhk 8 bar (120 psi) 

Naelte tüüp: 15° rull 

Naelte läbimõõt: 2,5 mm 

Naelte pikkus: 32–65 mm 

Salve maht: 200–400 tk 

Kaal: 2,1 kg

15° 15° 15°

MAHUTAB  
PALJU NAELU ANKRUNAELAPÜSTOL

MCN 34/50 

34°

Rullnaeltele mõeldud naelapüstolitel on suurem salv, mis mahutab oluliselt 
rohkem naelu kui kassettnaelte salved. Seetõttu sobivad need mudelid eriti 
hästi paigaldustöödeks, mis nõuavad palju kinnitusvahendeid.

Ankrunaelapüstol on mõeldud ankrunaelte kinnitamiseks kiiresti, ettevaatlikult 
ja kulutõhusalt. Kergelt haamerdava löögiga püstol sobib suurepäraselt 
kinnitusdetailidele, aukplaatidele, ehitusnurgikutele jmt. Seda liiki 
püstolit kasutatakse sageli katusefermide, kandetalade jne puhul. ESSVE 
ankrunaelapüstol vähendab rikošeti ohtu, kuid soovitame siiski naelapüstoliga 
töötades alati kanda kaitseprille.

Toide: suruõhk 7–8 bar  

(70–120 psi) 

Naelte tüüp: 34° ankrunael  

Naelte läbimõõt: 4,0 mm 

Naelte pikkus: 40–50 mm 

Salve maht: 25 tk 

Kaal: 1,88 kg

KATUSE-
PAPP
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KLAMBRIPÜSTOLID

MS M2/50 MS 500/40 

Toide: suruõhk 8 bar (120 psi) 

Klambrite tüüp: H 500 

Klambrite läbimõõt: 1,2 mm 

Klambrite pikkus: 16–40 mm 

Salve maht: 100 tk 

Kaal: 1,4 kg

Toide: suruõhk 8 bar (120 psi) 

Klambrite tüüp: M2 (PZ) 

Klambrite läbimõõt: 1,6 mm 

Klambrite pikkus: 19–50 mm 

Salve maht: 150 tk 

Kaal: 2,5 kg

0° 0°

LIISTUNAELAPÜSTOLID KASSETTNAELTELE

BN 1,2/55 BN 1,6/64 

Toide: suruõhk 8 bar (120 psi) 

Liistunaelte tüüp: F16 

Naelte läbimõõt: 1,6 mm 

Naelte pikkus: 19–64 mm 

Salve maht: 108 tk 

Kaal: 1,6 kg

Toide: suruõhk 8 bar (120 psi) 

Liistunaelte tüüp: F18 

Naelte läbimõõt: 1,2 mm  

Naelte pikkus: 15–55 mm 

Salve maht: 106 tk  

Kaal: 1,2 kg

0°0°

ESSVE pneumaatilised liistunaelapüstolid on saadaval kahes eri versioonis liistunaeltele.

F18 ehk 1,2 mm liistunaelad. Sobivad suurepäraselt tisleritoodetele, nt 
piirdeliistud, põrandaliistud ja raamid.

F16 ehk 1,6 mm liistunaelad. Väga hea valik lagede, sisevoodrilaudade ja 
väiksemate tisleritööde puhul. Mõnevõrra jämedama läbimõõduga ja suurema 
peaga naelad annavad parema kandevõime.

ESSVE klambripüstolid on kahes suuruses. Üks mudel on mõeldud M2 (PZ) 
klambritele ja teine H 500 klambritele.

M2 (PZ) klambreid kasutatakse sageli kõvemate plaatmaterjalide, nt MDF-
plaatide, puitlaastplaatide ja tsemendipõhiste plaatmaterjalide kinnitamiseks.

H 500 klambreid kasutatakse tihti laeplaatide, OSB- ja vineerplaatide puhul.

MUGAV  
JA KERGE
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FNG 34/90 FNG 21/90 FNG 17/90 

NAELAPÜSTOLID KASSETTNAELTELE

Toide: gaas, punane, 165 mm 

Jõudlus/balloon: 1100 naela

Jõudlus/laadimine: 4000 

Naelte tüüp: 21° kassettnaelad  

Naelte läbimõõt: 2,8–3,1 mm 

Naelte pikkus:  

50–90 mm (80 mm kammnaelad) 

Salve maht: 64 tk 

Kaal: 3,4 kg

Toide: gaas, punane, 165 mm 

Jõudlus/balloon: 1100 naela

Jõudlus/laadimine: 4000 

Naelte tüüp: 17° kassettnaelad  

Naelte läbimõõt: 2,8–3,1 mm 

Naelte pikkus:  

50–90 mm (80 mm kammnaelad) 

Salve maht: 64 tk 

Kaal: 3,4 kg

Toide: gaas, punane, 165 mm 

Jõudlus/balloon: 1100 naela

Jõudlus/laadimine: 4000 

Naelte tüüp: 34° kassettnaelad  

Naelte läbimõõt: 2,8–3,1 mm 

Naelte pikkus:  

50–90 mm (80 mm kammnaelad) 

Salve maht: 67 tk 

Kaal: 3,2 kg

34° 21° 17°

GAASIL TÖÖTAVAD 
NAELAPÜSTOLID
Gaasil töötavad naelapüstolid on parimad tehnilisteks hooldustöödeks, kus tuleb 
palju erinevate töökohtade ja korruste vahel liikuda. Gaasimudelite puhul ei lähe 
aega raisku vooliku vedamise ja kompressori ühenduse ettevalmistamise peale. 
Gaasil töötavad naelapüstolid on välja töötatud arvestades professionaalsete 
ehitajate vajadusi ja suurt rõhku on pööratud hästi tasakaalustatud püstolimudeli 
arendusele. Püstolitel on kummeeritud haardepind, tööriistadeta naela 
paigaldussügavuse reguleerimise funktsioon ja rihmakonks.

ESSVE gaasil töötavad naelapüstolid kassettnaeltele on saadaval erineva nurga 
all salvedega. Nurga valik sõltub kasutaja eelistustest. Eestis on enamlevinud 
34-kraadise salve nurgaga püstolid.  
NB! Naelu valides on oluline teada püstoli nurka.

KASUTA   
ESSVE 

PUNAST
(165 MM)

GAASI

1514



GAASIL TÖÖTAVAD LIISTUNAELAPÜSTOLID KASSETTNAELTELE

BNG 1,2/55 BNG 1,6/64 

Toide: gaas, kollane, 78 mm 

Liistunaelte tüüp: D16 

Naelte läbimõõt: 1,6 mm 

Naelte pikkus: 19–64 mm 

Jõudlus/balloon: 1100 liistunaela  

Jõudlus/laadimine: 4000  

Kaal: 2,2 kg

Toide: gaas, kollane, 78 mm 

Liistunaelte tüüp: F18 

Naelte läbimõõt: 1,2 mm 

Naelte pikkus: 15–50 mm 

Jõudlus/balloon: 1100 liistunaela  

Jõudlus/laadimine: 4000  

Kaal: 2,1 kg

0° 20°

ESSVE gaasil töötavad liistunaelapüstolid on saadaval kahes eri versioonis liistunaeltele.

F18 ehk 1,2 mm liistunaelad. Kuna naelad on väga peenikesed ja väikese peaga, 
sobivad need suurepäraselt tisleritoodete, nt piirdeliistude, põrandaliistude ja 
raamide kinnitamiseks.

D16 ehk 1,6 mm liistunaelad. Sellel püstoli mudelil on 20-kraadise nurga all salv.  
Väga hea valik lagede ja sisevoodrilaudade puhul. Mõnevõrra jämedama varre ja 
suurema peaga naelad annavad parema kandevõime. 

Kummeeritud käepide

KASUTA   
ESSVE   

KOLLAST  
(78 MM)  
GAASI
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Saadaval on paljude eri läbimõõtudega 
liistunaelu, mille hulgas on kõige 
tavalisemateks mõõdud 1,2 mm ja 1,6 
mm. Peenemate mõõtudega naelad on 
mõeldud eeskätt liistudele ja raamidele, 
sest nende väikese suurusega pea 
jääb peaaegu nähtamatuks. Puidust 
sisevoodrilaudade ja väiksemate 
tisleritööde puhul tuleks seevastu 
valida jämedamad liistunaelad, mille 
kandevõime on suurem. Sellised naelad 
on saadaval ka pikemates mõõtudes. 

LIISTUNAELAD

ESSVE klambrite selja laius on umbes 11 mm. Tüübi 500 klambrid, mis on 
valmistatud peenemast traadist (1,2 mm), valitakse tavaliselt laeplaatide ning 
vineer- ja OSB-plaatide puhul. Tüübi M2 ja PZ klambreid, mis on valmistatud 1,6 
mm traadist, kasutatakse sageli MDF-, puitlaast- ja tsemendipõhiste plaatide 
kinnitamisel, kus on nõutav suurem kandevõime.

KLAMBRID

ESSVE pakub laia valikut kvaliteetseid püstolinaelu. Naelte valimisel tuleb lähtuda 
teostatava töö liigist. Samuti tuleb jälgida, et naelad sobiksid püstolile. ESSVE 
püstolinaelu saab kasutada enamiku müügil olevate naelapüstolite kaubamärkide 
puhul.  

PÜSTOLINAELAD 
KÕIGI TÖÖDE JAOKS
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Ankrunaeltel on ringkeermega (kammkeermega) varreosa ja lame peitpea, mille 
kuju on kohandatud nurgikute ja kinnitusdetailide aukude järgi. Naelad ei ole 
karastatud ja taluvad seetõttu liikumisi konstruktsioonides, mida mõjutavad 
niiskus ja erinevat liiki koormused. 

ANKRUNAELAD

Kammnaelu on soovitatav kasutada juhul, kui tugevuse osas 
on seatud kõrged nõuded. Tänu kammkeermele püsivad 
naelad kõvemini puidu sees. Kammnaelad on saadaval 
roostevabas ja pinnatöötlusega versioonis.

KAMMNAELAD

Papinaelte suur ümar pea tagab hea survejaotuse. Sel 
põhjusel sobivad papinaelad hästi kasutamiseks habraste 
materjalide, nagu katuse- ja tuulepapi, kipsplaadi, 
bituumenplaadi ja ehituskile puhul. 

PAPINAELAD

Jämeda struktuuriga varreosa annab täkestatud naeltele eriti hea 
kinnitusvõime. Täkestatud naelu saab kasutada enamikuks paigaldustöödeks. 
Naelad on saadaval nii pinnatöötlusega kui ka ilma.

TÄKESTATUD NAELAD

HEA NÕU!
Pea meeles, et  

vähemalt 2/3 naela 
pikkusest peab 
minema alus- 
materjali sisse.

20 21



KASSETTNAELAD

RULLNAELAD

Köites püstolinaelad on saadaval kahes versioonis: kassettnaelad ja rullnaelad.  
Mõlemal süsteemil on omad erinevad eelised ja kasutusotstarbed. Teatud 
liiki naelad (nt papinaelad) on saadaval ainult rullnaeltena ning liistunaelad ja 
klambrid ainult kassettnaeltena. Üldistavalt võib öelda, et tihti kasutatakse 
rullnaelu suuremahulisteks ülesanneteks (nt välisvoodrilaudade kinnitamine), 
et vältida liiga sagedast naelte juurdelaadimist. Kassettnaelad aga sobivad 
paremini töödeks, kus on vaja käepärasemat püstolit. 

Võrreldes kassettnaeltega on rullides ühe laadimise kohta rohkem 
naelu. Rullidel on kaks eri nurka: 0-kraadised plastköited ja 
15-kraadised köited (nimetatakse mõnikord ka 16-kraadisteks). 
Viimatinimetatud on saadaval nii plast- kui ka traatköitena. 0- ja 
15-kraadiste rullide etteandemehhanismi lahendused erinevad 
üksteisest ning rullid sobivad seetõttu ainult vastavat tüüpi masinatele. 
Traatköites rullnaelad on sageli mõnevõrra kulutõhusamad, aga 
plastköite eeliseks on asjaolu, et sellest ei jää maha jääkmaterjali 
metalltraadi näol, mis võib puitu kahjustada.

Kassetid on kolme nurgaga: 17, 21 ja 34 kraadi. 17° ja 21° nurga puhul 
on tegemist plastköitega, mille käitumine sõltub temperatuurist. 
Madalate temperatuuride juures muutub plast kõvaks ja tundlikuks 
ning praguneb kergemini. See põhjustab muuhulgas ohtu, et tükid 
satuvad silma. Külma käes püstolit laadides tuleb salve tõukur alati 
ettevaatlikult seada viimase naelalindi taha. Plasti pragunemise korral 
tekib naela kinnijäämise oht. Sooja ilmaga muutub plast pehmemaks 
ja käitub vastupidiselt. Kuna plastköite puhul on naelte vahel vahed, 
on seda tüüpi tööriistade salv tihti pikem.

Paberköite (34°) puhul on ühel lindil rohkem naelu, kuna naelte vahel 
puuduvad vahed. Naelapüstolil on seetõttu sageli lühem salv ja püstol 
mõjub käsitsemisel tasakaalustatumalt. Paberköites naelad ei ole 
temperatuuri suhtes tundlikud. 

Kuna aegade jooksul on erinevates riikides välja kujunenud mitmed 
erinevad standardsed seadmetüübid, on seetõttu ka meie toote- 
valikus saadaval erinevate nurkadega püstolinaelad. Nõudlus eri tüüpi 
seadmete järele varieerub erinevate riikide vahel oluliselt. Konstrukt-
siooni poolest on eri nurgaga köited täpselt ühesugused, kuid neil on 
siiski mõningaid tehnilisi ja kasutamist puudutavaid erinevusi. 

17°

21°

34°

0°

15°

KÖITE TÜÜBID
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M-Fusion C4
• Korrosiooniklass C4.
• Termodifusioonitehnoloogia.

Sisetingimused 
• Suure õhuniiskusega ruumid.
• Suur õhureostuse hulk.

Välistingimused
• Ümbruskonnad, kus esineb mõõdukas koguses soola.
• Tööstus- ja rannikupiirkonnad.
Täpsemalt järgmisel leheküljel.

Roostevaba A2 C4
• Korrosiooniklass C4.

Sisetingimused
• Suure õhuniiskusega ruumid.
• Tööstused.

Välistingimused
• Suur õhureostuse hulk.
• Mõõdukas soola kogus.

Roostevaba A4 C5
• Korrosiooniklass C5.

Sisetingimused
• Siseruumid, kus pidevalt esineb niiskuse kondenseerumist.
• Ujulad.

Välistingimused
• Suur õhureostuse hulk.
• Väliskeskkonnad, kus õhus on suur soola hulk.
• Rannikupiirkonnad.

Haljas C1
• Pinnatöötlus puudub.
• Keskkondadele, kus ei esine korrosiooni.
• Kasutatakse sageli raketiste naelutamiseks.

Sisetingimused
• Köetavad ehitised.

Läikivaks tsingitud C1
• Korrosiooniklass C1.
• Keskkonnad, kus korrosiooni esineb väga vähe.

Sisetingimused
• Köetavad ehitised.

Kuumtsingitud C3
• Korrosiooniklass C3.

Sisetingimused
• Mõõduka niiskusega siseruumid.

Välistingimused
• Välistingimused, kus esineb mõõdukas koguses soola ja õhureostust.
• Linnakeskkonnad ja vähese tööstusega piirkonnad.
• Keskkonnad, mida mõjutab ranniku lähedus.

Püstolinaelad on saadaval paljude erinevate pinnatöötlustega, millest igal on 
omad plussid ja miinused. Teatud tööülesannete puhul on oluline täielik rooste-
kaitse, kuid teiste paigaldustööde puhul (nt siseruumides), võib vabalt kasutada 
soodsamaid, pinnatöötluseta naelu. Tuleb lihtsalt valida selline pinnatöötlus, 
mis teostatava töö jaoks kõige paremini sobib ja vastab töö eelarvele.  

PINNATÖÖTLUSED

C1

C1

C3
Stainless

A4
C5

Stainless

A2
C4

C4

 ÕIGE KORROSIOONIKAITSE VALIMINE
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M-FUSION

Uue põlvkonna pinnatöötlus. ESSVE pöörab aina enam ja aina 
suuremat tähelepanu jätkusuutlike ning keskkonnasäästlike 
tehnoloogiate arendamisele eesmärgiga vähendada  
keskkonnamõju, kuid säilitada toodete kõrge kvaliteet.

Pinnatöötluse M-Fusion puhul kasutatakse termodifusiooni- 
tehnoloogiat, mis tagab oluliselt väiksema energiakulu. Tsink 
kantakse ainult nendele pindadele, kus ta on vajalik ja jäägid 
võetakse ringlusse. Tehnoloogia on täiesti kroomivaba ning selle 
rakendamisel ei teki toksilisi jääkaineid, nagu lahustid, happed või 
reostunud heitvesi. Pinnatöötlus M-Fusion annab äärmiselt hea 
vastupidavuse korrosioonile. Korrosioonikindluse saavutamiseks 
kantakse M-Fusion tehnoloogia puhul pinnatöötlus ühtlaselt kogu 
naelale ning see tungib metalli sisse. Protsessi käigus ei teki 
soomustumist ega esine laialivalgumist, mis tagab kvaliteetsema 
toote ja aitab kaasa keskkonnareostuse vähendamisele. 
Pinnatöötluse protsess teostatakse samas tehases, kus toimub 
naelte valmistamine, et vähendada transpordist tulenevat 
keskkonnamõju.

Termodifusioonitehnoloogiat (M-Fusion) kasutatakse eelkõige 
tegevusaladel, kus kehtivad kõrged korrosioonikindluse nõuded, 
nt merendustehnoloogias, energiatehnoloogias, rongi- ja 
sõidukitööstuses, sildade metallkonstruktsioonide valmistamisel ja 
muudes valdkondades, kus pinnatöötlusel on suur tähtsus. 

• Uue põlvkonna pinnatöötlus.
• Keskkonnasõbralikum valik.
• Parem roostekindlus (korrosiooniklass C4).
• Sama roostekaitseklass nagu roostevaba A2.
• Rootsi riikliku katseinstituudi Statens  
   Provningsanstalt (SP) tüübikinnitus.
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Kuumtsingitud naeltega kinnitatud voodrilauad tuleb kindlasti lühikese aja 
jooksul pärast paigaldamist värvida või õlitada. Vastasel juhul esineb suur 
oht, et tsink hakkab laiali valguma või jooksma, mis tekitab kinnitusvahendi 
alla või ümber inetud triibud. 
 
Laialivalgumise põhjused:
• Tsink leostub ja kaotab oma kaitsefunktsiooni.
• Keskkonnategurid, näiteks happevihm.
• Üldiselt agressiivne ümbritsev keskkond.
• Looduslikud happed, mida esineb varieeruvas koguses eri puiduliikides.
 
Kui puitmaterjal jäetakse töötlemata, tuleb alati valida roostevabad naelad.  
Eeltoodu on eriti tähtis, kui voodrilauad on töödeldud raudvitrioli või tõrvaga 
või on tegemist lehise, seedri, tamme, männi lülipuidu, termotöödeldud 
puidu või teiste väärispuitudega.

TSINGI LAIALI- 
VALGUMISE 
VÄLTIMINE

KASUTA  
ROOSTEVABU

NAELU
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Karkass on kui maja skelett, kuhu peale toetub kogu maja. Talad, postid ja 
katusefermid tuleb dimensioneerida ja paigaldada nii, et need peaksid vastu nii 
ülalt kui ka külgedele mõjuvatele koormustele ja pingetele. Õige naelapüstol ja 
õiged naelad teevad töö lihtsamaks ja kiiremaks, kuid kindlasti tuleb järgida ka 
karkassi naelutamist puudutavaid kehtivaid ehituseeskirju tagamaks õigetes 
kohtades õigete naelte kasutamine. 

KASUTUSVALDKONNAD

KARKASS

FN 34/90 FN 17/90 FNG 21/90 FN 21/90 FNG 34/90 FNG 17/90 

KASSETTNAELTE NAELAPÜSTOLID KARKASSITÖÖDEKS:

CN 15/65 CN 15/90

RULLNAELTE NAELAPÜSTOLID KARKASSITÖÖDEKS:

MCN 34/50

ANKRUNAELAPÜSTOL:
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Korralik katus on maja A ja O. Õigete tööriistadega käib katuse korrektne 
paigaldamine kiiresti ja lihtsalt nii katuselaudade, roovide kui ka katusepapi 
kinnitamisel. Katusetöödel eelistavad paljud kasutajad rullnaelu, kuna neid pole 
vaja nii sageli juurde laadida. 
Paigalda aluskatuse lauad nii, et hööveldatud pind jääb üles ja soonega serv 
katusekalde suhtes allapoole. Lauad tuleb kinnitada üle kahe fermivahe 
ja jätkata fermide peal. Laudade, mille laius on üle 120 mm, kinnitamisel 
tuleb kasutada topeltkoguses naelu. Jälgi hoolikalt, et naelapead ei ulatuks 
lauapinnast välja, sest need võivad katusepappi kahjustada. Pea meeles, et töö 
tuleb planeerida nii, et kogu katuse saab paigaldatud ühe päevaga.

Olenemata sellest, kas valitakse vertikaalsed või horisontaalsed välisvoodri-
lauad, kulub nende kinnitamiseks üksjagu naelu. Horisontaalsete voodrilaudade 
puhul on naelte kulu mõnevõrra väiksem, sest nende puhul pole vaja naelutus-
liistu, vaid lauad saab kinnitada otse tuulutusliistu külge. Sobiva naelapüstoliga 
läheb töö kiiremini. Kassettnaelte naelapüstolid on mõnevõrra kergemad, kuid 
rullnaelte naelapüstolitel on jällegi suurem salv ja seega ei ole vaja nii tihti naelu 
juurde laadida. 

KATUS

VÄLISVOODRILAUAD

CRN 15/45CN 15/65 CN 15/90

SOOVITATAVAD NAELAPÜSTOLID LAUDADELE JA ROOVIDELE: KATUSEPAPILE:

FN 34/90 FN 17/90 FNG 21/90 FN 21/90 FNG 34/90 FNG 17/90 

KASSETTNAELTE NAELAPÜSTOLID VÄLISVOODRILAUDADE KINNITAMISEKS:

CN 15/65 CN 15/90

RULLNAELTE NAELAPÜSTOLID VÄLISVOODRILAUDADE KINNITAMISEKS:
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Sisevoodrilauad võivad ruumi iseloomu oluliselt muuta. Horisontaalne seinalaudis 
muudab ruumi visuaalselt sügavamaks ning vertikaalne laudis tekitab tunde, 
et lagi on kõrgemal. Enne voodrilaudade paigaldamist on tähtis lasta neil 
ruumis aklimatiseeruda, et lauad ei hakkaks pragunema ega läheks paindesse.  
Liistunaelapüstoli abil saab lauad kinnitada peaaegu nähtamatult ning töö saab 
kiiresti valmis. Sisevoodrilaudade puhul kasutatakse 1,6 liistunaelu, kuna tänu 
jämedamale varrele ja suuremale peale on neil parem kandevõime.

Liistud ja raamid varjavad siseruumides hästi liitekohti ja viimistluskihi läbiviike. 
Soovitud lõpptulemuse saavutamiseks tuleb siiski teada, kuidas toimida ning  
kasutada õiget tööriista. Meie liistunaelapüstolite abil saab liistud ja raamid 
kiiresti kinnitada ning vältida pragude tekkimist ja pahteldamise vajadust. 
Liistude ja raamide kinnitamisel on parimaks valikuks 1,2 mm liistunaelad, 
mille peenike läbimõõt ja väike pea tagavad peaaegu nähtamatu paigalduse. 
Suuremate liistude ja raamide kinnitamiseks on mõnikord vaja kasutada 1,6 mm 
liistunaelu, mida kasutatakse näiteks ka sisevoodrilaudade puhul.

Klambripüstoli kasutamine muudab lihtsamaks nii laeplaatide, OSB-plaatide 
ja vineeri kui ka kõvemate materjalide, näiteks MDF- ja puitlaastplaatide 
paigaldamise. Kuna klambrite puhul jaotub jõud üle klambri selja, hoiavad 
klambrid plaate paremini paigal kui tavalised naelad ja liistunaelad.

SISEVOODRILAUAD LIISTUD JA RAAMID

PLAADID JA LAED

LIISTUNAELAPÜSTOLID SISEVOODRILAUDADE KINNITAMISEKS:

MS 500/40 

LAEPLAATIDELE, VINEERILE JA OSB-PLAATIDELE: 

MS M2/50 

MDF-, PUITLAAST- JA TSEMENTPLAATIDELE:

BN 1,2/55 BNG 1,2/55

KASSETTNAELTE NAELAPÜSTOLID LIISTUDE JA RAAMIDE KINNITAMISEKS:

BN 1,6/64 BNG 1,6/64 
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KARKASS 
LATID 

VÄLISVOODRILAUAD

ROOVID

TARAD 

KATUSEPAPP

NURGIKUD

MDF-PLAADID

PUITLAASTPLAADID

TSEMENTPLAADID

LAEPLAADID

VINEER

OSB-PLAADID

KIPSPLAADID

PÕRANDALIISTUD

UKSE- JA AKNALIISTUD

SISEVOODRILAUAD

MÖÖBLIKATTERIIDED

KARKASS 
LATID

VÄLISVOODRILAUAD

ROOVID

TARAD

KATUSEPAPP

NURGIKUD

MDF-PLAADID

PUITLAASTPLAADID

TSEMENTPLAADID

LAEPLAADID

VINEER

OSB-PLAADID

KIPSPLAADID

PÕRANDALIISTUD

UKSE- JA AKNALIISTUD

SISEVOODRILAUAD

MÖÖBLIKATTERIIDED

PÜSTOLI TÜÜP:

TOITE TÜÜP:
KÖITE TÜÜP:

NIMETUS:

Naelapüstol

SURUÕHK
KASSETT
FN 34/90

Naelapüstol

SURUÕHK
KASSETT
FN 21/90

Naelapüstol

SURUÕHK
KASSETT
FN 17/90

Naelapüstol

GAAS
KASSETT

FNG 34/90

Naelapüstol

GAAS
KASSETT

FNG 21/90

Naelapüstol

GAAS
KASSETT

FNG 17/90

Naelapüstol

SURUÕHK
RULL

CN 15/65

Naelapüstol

SURUÕHK
RULL

CN 15/90

PÜSTOLI TÜÜP:

TOITE TÜÜP:
KÖITE TÜÜP:

NIMETUS:

Katuse-  
papipüstol

SURUÕHK
RULL

CRN 15/45

Ankrunaela-  
püstol

SURUÕHK
KASSETT

MCN 34/50

Liistunaela-  
püstol

SURUÕHK
KASSETT

BN 1,2/55

Liistunaela-  
püstol

SURUÕHK
KASSETT

BN 1,6/64

Liistunaela-  
püstol

GAAS
KASSETT

BNG 1,2/55

Liistunaela-  
püstol

GAAS
KASSETT

BNG 1,6/64

Klambri-  
püstol

SURUÕHK
KASSETT

MS5 00/40

Klambri-  
püstol

SURUÕHK
KASSETT

MS M2/50

MIDA PLAANID KINNITADA?MIDA PLAANID KINNITADA?

ÕIGE NAELAPÜSTOLI VALIMINE
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ESSVE kompressorid on välja töötatud eesmärgiga tagada seadme suuruse 
kohta maksimaalne jõudlus. Kuna ESSVE kompressorid töötavad kõrgema 
rõhuga kui teised müügil olevad kompressorid, on kasutajale alati tagatud 
piisav suruõhu kogus ühtlase naelutamistulemuse saavutamiseks. ESSVE 
kompressorite puhul on lisaks kasutatud ainulaadset konstruktsiooni-
lahendust, mille nimi on Low Noise System. Tänu antud lahendusele 
töötavad kompressorid vaiksemalt ja kindlustavad parema töökeskkonna. 
Kompressorid on saadaval paljudes suurustes ja versioonides, et iga 
kasutaja saaks valida just enda vajadustele sobiva mudeli. 

KOMPRESSORID
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Õlivabad kompressorid on peaaegu hooldusvabad ega hakka lekkima, isegi 
kui neid transporditakse pikaliasendis. Lisaks toimivad need madalate 
temperatuuride juures, kuna neil puudub õli, mille omadusi külm mõjutab. 
Õlimäärimisega kompressorid on talvisel ajal välistingimustes tundlikumad, 
kuid kuna õli tagab määrimise ja jahutamise, peavad need vastu väga suurtele 
koormustele. 

ÕLIVABA VÕI ÕLIMÄÄRIMISEGA

KOMPRESSOR C5/10 KOMPRESSOR ECU 2.0 

• Kerge ja praktiline õlivaba   
 kompressor liistunaelapüstolitele;  
 ideaalne töötamiseks siseruumides. 

• Vastupidav universaalse  
 kasutusotstarbega õlivaba 
 kompressor liistunaelapüstolitele. 

Kaal 11 kg

Väljastatava õhu maht 34 l/min

Max töörõhk 8,8 bar

Müratase 75 dB

Art. nr 713 942

Kaal 17 kg

Väljastatava õhu maht 165 l/min

Max töörõhk 8 bar

Müratase 97 dB

Art. nr 713 983

ÕIGE KOMPRES- 
SORI VALIMINE
Kompressori tüübi valimisel tuleb lähtuda eesseisvate 
tööülesannete raskusastmest. Kompressori tüüpidel on 
erinevad omadused ja eelised.

Õlivabad kompressorid sobivad ehituskompressoriteks, sest 
need käivituvad probleemideta ka talvises külmas. Lisaks 
saab neid transportida pikaliasendis, ilma et õli hakkaks 
lekkima. Õlimäärimisega mudelid on seevastu vähem tundlikud 
silindrites õhu kokkusurumisel tekkiva hõõrdumiskuumuse 
suhtes, sest õli määrib efektiivselt kolbe ja silindreid. Õlivabad 
kompressorid peavad umbes 40% tööajast puhkama. Kui on 
kosta, et kompressor töötab kogu aeg, tuleb tempot maha 
võtta, et paak jõuaks õhuga täituda paagi tühjenemisega samas 
rütmis. Vastasel juhul tekib oht, et hõõrdumiskuumus kulutab 
kolvitihendid enneaegselt läbi.

Seega vajab suur naelapüstol suurt kompressorit ja 
suurt õhupaaki, mis suudab tühjeneda ja täituda püstoli 
õhuvajadusega samas rütmis. Õlivabad kompressorid sobivad 
seetõttu eelkõige naelapüstolitele, mis vajavad töötamiseks 
suhteliselt vähe suruõhku, ning õlimäärimisega kompressorid 
omakorda on mõeldud suurema suruõhuvajadusega 
tööriistadele. 

Eristatakse ka 8- ja 10-baariseid kompressoreid, ehk mudelid 
liigitatakse lähtuvalt rõhust, mille juures kompressori mootor 
lõpetab õhu söötmise paaki. Kompressor hakkab õhku kokku 
suruma, kui rõhk on maksimaalse rõhu pealt langenud 2 baari 
võrra. Seega käivitub 8-baarine kompressor 6 baari juures ja 
seiskub 8 baari juures ning 10-baarine kompressor käivitub 8 
baari juures ja seiskub 10 baari juures. Naelapüstolite tavaline 
õhurõhk nt karkassitöödel on 7 baari. Selliste püstolite puhul 
tuleb asjakohase ühtlase õhukoguse tagamiseks kasutada 
10-baarist kompressorit. 8-baarine kompressor ei käivitu 
enne kui 6-baarise rõhu juures, mille tagajärjel on püstoli jõud 
ebaühtlane ja naelad kinnitatakse erineva sügavusega.

TÄHTIS!

40 41



• Kompaktne õlivaba kompressor
 naelapüstolitele. Mudel, millel on  
 praktilised funktsioonid, nt välja- 
 tõmmatav käepide ja voolikupooli  
 kinnitus. 

• Väike, käepärane ja vaikselt  
 töötav õlivaba kompressor,  
 mille paagi maht on 3 liitrit.  
 Sobib liistunaela- ja väiksematele  
 klambripüstolitele. 

Kaal 39 kg

Väljastatava õhu maht 165 l/min

Max töörõhk 10 bar

Müratase 85 dB

Art. nr 713 940

Kaal 14 kg

Väljastatava õhu maht 160 l/min

Max töörõhk 10 bar

Müratase 62 dB

Art. nr 713 905

• Õlimäärimisega kompressor 
 naelapüstolitele igapäevaseks 
 ehitustöös kasutamiseks; sobib 
 paigutamiseks köetud ruumi.

Kaal 44 kg

Väljastatava õhu maht 166 l/min

Max töörõhk 10 bar

Müratase 82 dB

Art. nr 713 944

KOMPRESSOR T25/260 

• Õlivaba kompressor naelapüstoli- 
 tele; mõeldud kõrgete nõudmis-  
 tega kasutajatele. Võimaldab  
 võimsust kaotamata samaaeg- 
 selt ühendada mitu naelapüstolit.

Kaal 40 kg

Väljastatava õhu maht 260 l/min

Max töörõhk 10,5 bar

Müratase 70 dB

Art. nr 713 915

KOMPRESSOR C20/10 KOMPRESSOR C16/10 KOMPRESSOR T3-210 

42 43



PÜSTOL C5/10 ECU 2.0 T3/210 T5/260 C20/10 T22/260 T25/260 C16/10

LIISTUNAELAD
BN 1,2/55 OK OK OK OK OK OK OK OK

BN 1,6/64 OK OK OK OK OK OK OK OK

KLAMBRID
MS M2/50 SÄÄSTLIKULT SÄÄSTLIKULT SÄÄSTLIKULT OK OK OK OK OK

MS 500/40 SÄÄSTLIKULT SÄÄSTLIKULT SÄÄSTLIKULT OK OK OK OK OK

ANKRUNAELAD MCN 34/50 EI EI EI SÄÄSTLIKULT OK OK OK OK

KATUSEPAPP CRN 15/45 EI EI EI SÄÄSTLIKULT OK OK OK OK

RULLNAELAD
CN 15/65 EI EI EI SÄÄSTLIKULT OK OK OK OK

CN 15/90 EI EI EI EI OK OK OK OK

KASSETTNAELAD

FN 17/90 EI EI EI SÄÄSTLIKULT OK OK OK OK

FN 21/90 EI EI EI SÄÄSTLIKULT OK OK OK OK

FN 34/90 EI EI EI SÄÄSTLIKULT OK OK OK OK

• Vaikne õlivaba 5-liitrine
 kompressor, millel on  
 kompaktsetele mõõtmetele  
 vaatamata suur jõudlus. Tänu  
 kahele õhuväljastusavale saab  
 korraga kasutada kahte 
 liistunaela- või klambripüstolit.  
 Sobib ka katusepapipüstolile. 

• Vaikselt töötav õlivaba kompres- 
 sor, millel on kaks 11-liitrist paa- 
 ki. Hea valik mahukateks töö- 
 deks, kus pidevalt kasutatakse  
 rullnaela- või karkassipüstolit.  
 Kaks õhuväljastusava võimal- 
 davad samaaegselt töötada kahe  
 püstoliga.

Kaal 41 kg

Väljastatava õhu maht 260 l/min

Max töörõhk 10,5 bar

Müratase 71 dB

Art. nr 713 911

Kaal 41 kg

Väljastatava õhu maht 260 l/min

Max töörõhk 10,5 bar

Müratase 70 dB

Art. nr 713 925

KOMPRESSOR T5-260X KOMPRESSOR T22-260 

ÕIGE KOMPRESSORI VALIMINE
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TAVALISEMAD ÕNNETUSTE PÕHJUSED
• Rikošett, eeskätt kõvade/libedate  
 aluspindade puhul.
• Nael muudab suunda oksakoha tõttu.
• Püstol libiseb.
• Puudub killukaitse.
• Naela pimesi laskmine vooliku ühendamisel.
• Voolikul komistamine.
• Naelaköite vale nurk.
• Jääkmaterjalid/killud (silmavigastused).

TAVALISEMAD ÕNNETUSED 
• Käed ja sõrmed.
• Jalad ja põlved.
• Labajalad ja varbad. 
• Silmad. 

Naelapüstoliga töötamine võib olla ohtlik, kui ohutusse hooletult suhtuda. 
Fakt on see, et näiteks Rootsis antakse ülepäeviti teada naelapüstolitega 
seotud rasketest õnnetustest. Ja kindlasti jäetakse oluliselt suuremast osast 
õnnetustest teatamata. 

EESKIRJADE JÄRGIMINE
Naelapüstoli kasutamisel on oluline 
järgida töökeskkonnaameti eeskirju. 
Tööandja kohustuseks on tagada, 
et kõigil naelapüstoliga töötavatel 
isikutel on asjakohased teadmised 
seadme kasutamise, ohutuse ja 
hoolduse kohta ning võimalike 
seadmega seotud õnnetuste kohta.

• Tööandja vastutab, et naela-  
 püstolit kasutaval isikul  
 on asjakohased teadmised.
• Alaealistel (alla 18-aastased) 
 ei ole lubatud naelapüstolit  
 kasutada ilma vastava väljaõppeta.

TÖÖOHUTUS
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ENNE KASUTAMIST
• Kontrolli päästiku ja kaitsemehhanismi    
 asendit.
• Veendu, et püstolisse on laetud õiged  
 naelad/klambrid.
• Veendu, et püstol ja kompressor on  
 õigesti seadistatud. 
• Paigalda hoiatussildid ja 
 vajaduse korral kaitsepiirded.

• Vajalikud isikukaitsevahendid: 
 kaitseprillid,
 kiiver,
 kuulmiskaitsevahend,
 kindad,
 tööjalatsid.

KASUTAMISE AJAL
• Tööta tähelepanelikult ja keskendunult.
• Leia sobiv tööasend.
• Materjali hoidev käsi peab jääma püstoli otsakust vähemalt 30 cm kaugusele.
• Jälgi rikošeti ohtu.
•  Naelte järjestikust sisselöömist (bump-fire) ei tohi kasutada redelil/tellingul 

seistes.
• Kui sa ei tegele naelte sisselöömisega, võta sõrm päästikult ära.

PÄRAST KASUTAMIST
• Veendu, et päästik ja kaitsemehhanism on neutraalses asendis.
•  Ühenda lahti püstoli toiteallikas (suruõhk, gaasiballoon või aku);  

seda tuleb teha ka lühikese pausi ajaks või naelte  
juurdelaadimise ning püstoli puhastamise / veaotsingu  
teostamise korral.

• Puhasta püstol.
• Tühjenda kompressor õhust.

ENNETA  
ÕNNETUSI!

Vaata lisainfot lehelt 
www.essve.ee.
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GARANTII JA 
HOOLDUS  
Meie ülesandeks on hoolitseda, et kliendi tööpäev 
mööduks nii efektiivselt ja probleemivabalt kui võimalik. 
Seetõttu oleme oma naelapüstolid ja kompressorid välja 
töötanud koostöös ehitusprofessionaalidega. Seadmed on 
loodud vastu pidama karmis kliimas ja rasketes 
tingimustes. Kõik seadmed läbivad enne tehasest väljumist 
põhjalikud katsed ja kvaliteedi tagamise protseduurid. 
Anname nii naelapüstolitele kui ka kompressoritele 
12-kuulise garantii, eeldusel et kasutaja järgib vastavaid 
hooldus- ja korrashoiujuhiseid.

PAINDLIK HOOLDUSE KONTSEPTSIOON:
•  Kasutaja hooldab seadet ise – õige hoolduse korral ei ole 

seadme teenindusse viimine vajalik.
•  Kõigi seadmete hooldus- ja remondikomplektid on 

saadaval ESSVE esindustes või edasimüüjate juures.
• Lisainfot leiab meie kodulehelt.

Kui seadet on siiski vaja hooldada või remontida, 
pöördu ESSVE esinduse poole. Küsi infot edasimüüjalt või 
külasta meie kodulehte.
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Kogu trükises sisalduv teave on esitatud koostam
ise ajal teada olnud andm

ete ja inform
atsiooni kohaselt. Esitatud teavet võidakse ilm

a eelneva etteteatam
iseta m

uuta.  
Kõiki ESSVE poolt antud nõuandeid tuleb käsitleda ainult üldiste juhistena, m

is tähendab, et ESSVEt ei saa pidada nõuannete eest vastutavaks. Klient võtab alati om
al 

vastutusel ja riisikol vastu toote valikut, kasutusviisi, kasutuskohta jm
t puudutavad otsused. Tarnija nõuanded on ainult üks osa teabest, m

ille põhjal klient otsuse teeb.

 

Klienditeenindus: +372 6348 444   Üldtelefon: +372 6348 444     
www.essve.ee


