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Seria FINE

®Łączniki Sterling  Serii FINE rekomendowane 

są do cienkich i delikatnych materiałów oraz 

tkanin i dzianin o gęstym splocie. Specjalny 

profil łącznika oraz sposób aplikacji eliminuje 

ryzyko uszkodzenia wyrobu, dając jednocześnie 

możliwość bezpiecznego odpięcia łącznika, 

bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi.

®Łączniki Sterling  Serii FINE są wykorzystywane 

do etykietowania, metkowania oraz pakowania 

wyrobów gotowych. Są powszechnie stosowane 

w przemyśle odzieżowym, tekstylnym, 

w pończosznictwie i bieliźniarstwie.

Wytwarzane z polipropylenu lub nylonu łączniki 

Serii Fine mają delikatny profil i wyjątkową giętkość. 

Polipropylenowe są przeźroczyste a nylonowe mają 

mleczną barwę i są mocniejsze.

Obok naturalnej kolorystyki dostępna jest pełna 

paleta kolorów według katalogu RAL.

Ze względów użytkowych i estetycznych łączniki 

Serii FINE produkowane są w dwóch typach, 

różniących się kształtem. 

Łącznik 

               - ma główkę w kształcie łopatki 

               - główka przypomina literę T

Do  aplikacji łączników Serii  FINE używane są ręczne 

aplikatory igłowe ( popularnie nazywane pistoletami 

lub metkownicami ) oraz  wysokowydajne urządzenia  

pneumatyczne.

TMBlade   
TM T-line 

Łączniki

Kształt Nazwa Surowiec

Polipropylen

Nylon

Nylon

Indeks 

SLBFPP00015X  
SLBFPP00020X  
SLBFPP00025X  
SLBFPP00040X  
SLBFPP00050X  
SLBFPP00065X  
SLBFPP00075X

SLBFNY00015X  
SLBFNY00020X  
SLBFNY00025X  
SLBFNY00040X  
SLBFNY00050X  
SLBFNY00065X  

SLTFNY00005X  
SLTFNY00007X  
SLTFNY00009X  
SLTFNY00011X  
SLTFNY00015X  

Ilość sztuk 
w grzebieniu

Rozmiar 
w mm

Ilość sztuk 
w opakowaniu
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Trwały

Komponenty zastosowane w konstrukcji
pistoletu zapewniają długotrwałą eksploatację. 
Odporny na upadek z wysokości do 1,5 m. 
Cechą wyróżniającą jest stalowy trzon igły 
oraz specjalna nasadka zabezpieczająca 
igłę przed uszkodzeniem podczas upadku.

Funkcjonalny 

Pistolet pracuje z każdym typem i rodzajem
łączników Serii Fine. Montaż łączników jest 
bardzo łatwy i szybki.

Powtarzalny

Pistolet wyposażony jest w niezawodny 
mechanizm, który płynnie  przeładowuje 
grzebień aż do ostatniego łącznika 

Ergonomiczny

Rękojeść doskonale układa się w dłoni.
Operator nie odczuwa miejscowego bólu 
dłoni nawet przy długotrwałej pracy.

Komfortowy 

Optymalnie dobrana sprężyna z lekkością 
uwalnia spust pistoletu.

Seria FINE

UWAGA!   

Do pistoletów Serii Fine należy używać 
wyłącznie łączników z Serii Fine.

®Pistolety Sterling  Serii FINE 
zawsze wyróżnia kolor CZERWONY. 

®Sterling  FINE – aplikator igłowy 

w kształcie pistoletu (stąd popularna 

nazwa), służy do ręcznego aplikowania 

łączników Serii FINE. Cechą wyróżniającą 
®pistolet Sterling  FINE jest specjalna 

konstrukcja umożliwiająca montaż 

cienkiej igły, dzięki której może być on 

stosowany do delikatnych tkanin i dzianin.

®Pistolety Sterling  FINE dostępne są 

w trzech rodzajach, różniących się 

mechanizmem uwzględniającym długość igły. 

Ręczne aplikatory igłowe

FGL-1

FGR-1

FGS-2

Typ pistoletu Indeks Typ igły 

FGR-1  

FGL-1

SPXF000FGR1X

SPXF000FGL1X

Regular FRN-1

Long     FLN-1 

Indeks 

SIXF000FRN1X

SIXF000FLN1X

*B

Długość

 robocza 

igły

*A

Długość 

całkowita 

igły

*C

Średnica 

zewnętrzna 

igły

44 mm

49 mm 

22 mm

28 mm 

FGS-2 SPXF000FGS2X Short    FSN-1  SIXF000FSN1X 31 mm  10,2 mm  1,5 mm  

1,6 mm

1,6 mm 

*A
Długość całkowita igły

*B
Długość robocza igły

*C
Średnica zewnętrzna igły

Regular FRN-1

Long     FLN-1 

Seria FINE
Ręczne aplikatory i igły

Opakowanie jednostkowe - 5 igieł

Short    FSN-1  

Short plastic FSN-P1  

FGS-2P SPXF000FGS2P Short plastic FSN-P1  LIXF000FSNP1 25 mm  9 mm  1,3 mm  
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