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Dengan FIXA, semua beres
Saat harus mengerjakan pekerjaan pertukangan, seri FIXA menyedia-
kan semua yang Anda perlukan untuk menunjang pekerjaan. Apa pun 
jenis pekerjaannya. Mulai dari pekerjaan kasar, seperti menggergaji 
material-material berat, merakit perabot, memasang perabot ke din-
ding atau plafon, atau sekadar menggantung poster atau melindungi 
lantai Anda agar tidak mudah tergores, alat-alat FIXA dapat mem-
bantu Anda.

Baterai ion litium yang awet 
Perkakas listrik nirkabel FIXA dilengkapi dengan baterai ion litium, 
yang dayanya dapat diisi ulang sekitar 500 kali. Artinya, perkakas ini 
dapat diisi ulang setiap minggu selama 20 tahun! Baterainya memiliki 
tingkat pengurangan daya yang rendah dan Pelindung Sel Elektronik 
(ECP) di dalamnya akan mencegah pengurangan daya drastis, beban 
berlebih dan panas berlebih, yang dapat merusak baterai. Singkatnya, 
perkakas listrik nirkabel FIXA sangat pas dan siap digunakan kapan 
pun Anda perlukan!

PENGAMANAN
Sebelum menggunakan 
peralatan FIXA, 
bacalah instruksi yang 
disertakan 
dalam setiap kemasan alat 
secara saksama.

Saat memasang objek 
(lemari, rak, pigura, lampu, 
dsb.) ke dinding atau 
plafon, ingat bahwa tipe 
perangkat pemasangan 
berbeda-beda, tergantung pada 
material dindingnya. Gunakan 
perangkat pemasangan yang 
sesuai dengan dinding rumah 
Anda.

Ingat pula bahwa tidak 
semua bahan dinding mampu 
menopang berat beban yang 
sama. Misalnya, dinding 
berbahan plester tidak akan 
mampu menopang berat beban 
yang sama seperti dinding 
berbahan kayu, beton, atau 
bata.

Jika kurang yakin tentang 
jenis dinding rumah Anda, 
berat beban yang mampu 
ditopangnya, atau cara 
memasang objek secara 
aman ke dinding atau plafon 
rumah, kami sarankan Anda 
menghubungi dealer khusus di 
wilayah Anda untuk memperoleh 
informasi lebih lanjut.

Objek yang tidak terpasang 
secara aman ke dinding atau 
plafon dapat menyebabkan 
kecelakaan fatal.

FIXA
Produk untuk merakit, mengencangkan, dan melindungi perabot Anda



SEMUA BAGIAN DAN HARGA
Perkakas listrik Perkakas manual

Waterpass laser. Waterpass laser FIXA meringankan 
pekerjaan dengan menembakkan garis laser yang 
tampak jelas ke dinding, bahkan pada saat siang hari. 
Dengan alat ini, memasang rak, menggantung foto, 
memasang keramik dinding, dsb, menjadi jauh lebih 
mudah.
Mudah digunakan, meski bekerja sendirian - pasang 
waterpass laser di dinding dan kedua tangan Anda pun 
dapat bekerja bebas.
Dasar magnetis waterpass laser mudah 
menempel ke segala macam permukaan logam, 
sehingga mempermudah pengukuran tingkat kerataan, 
baik vertikal maupun horizontal.
Dapat difungsikan sebagai pengukur tingkat kerataan 
dengan fitur laser atau waterpass laser biasa.
Radiasi laser; hindarkan dari kontak langsung dengan 
mata. Vakupan jarak mencapai 3 meter.
Baterai dijual terpisah; butuh 2 buah baterai 1,5V DC 
LR03 (AAA). Pin untuk memosisikan waterpass laser di 
dinding dijual terpisah.

002.232.46 Rp249.000

Penggaris berlubang untuk bor. Memudahkan Anda 
menandai posisi lubang untuk kenop atau gagang 
pintu; membantu Anda memosisikannya secara presisi. 
Cukup letakkan bilah templat bor di pinggir pintu atau 
pintu laci; membantu Anda memasang gagang pintu, 
baik dalam posisi vertikal maupun horizontal, secara 
presisi. 
Orange 103.234.34 Rp19.900

Set perkakas isi 17. Terdiri dari: Palu berikut 
casing karet yang dapat dilepas, kunci Inggris, tang 
kombinasi, mata obeng lengkap dengan mata untuk 
membuat obeng min, obeng bunga, sekrup allen, dan 
pengganti rencong. 
Palunya dapat pula digunakan sebagai palu karet; 
termasuk casing karet yang dapat dilepas. 
Gagangnya mudah digenggam, berbahan karet sintetis 
yang lembut.

201.692.53 Rp199.000

Set perkakas isi 2. Memudahkan Anda melubangi bak 
cuci piring berbahan baja tahan karat untuk membuat 
tempat untuk keran dua suhu. 
Lubang untuk keran dua suhu, lubang Ø35 mm.

901.768.20 Rp299.000

Meteran, 3 m. Meteran gulung otomatis dengan 
pengunci.

202.375.58 Rp19.900
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Obeng li-ion 3,6V. Obeng nirkabel dengan kepala 
mata obeng. Tombol daya, juga berfungsi sebagai 
pengalih arah putaran, yakni ke kanan/kiri. Gagang 
mudah digenggam, berbahan karet sintetis yang 
lembut. Baterai ion litium tanam isi ulang 3,6V/1,3 Ah. 
Sebelum digunakan pertama kalinya, daya baterai 
harus diisi penuh terlebih dahulu. Lama pengisian daya: 
5-8 jam. Termasuk pengisi daya baterai. Termasuk 10 
mata obeng. Rpm maks. (kecepatan tanpa beban): 
200/menit. Torsi maks.: 3 Nm. Kepala mata obeng: 
6,35 mm.

002.142.04 Rp199.000

Obeng/bor li-ion 7,2V. Obeng/bor nirkabel 1 
kecepatan untuk pekerjaan pemasangan sekrup 
atau pengeboran ringan. 15 pengaturan torsi untuk 
pemasangan sekrup memungkinkan Anda menyetel 
besarnya torsi menurut berbagai kebutuhan. Gagang 
mudah digenggam, berbahan karet sintetis yang 
lembut. Baterai ion litium tanam isi ulang 7,2V/1,5 Ah. 
Sebelum digunakan pertama kalinya, daya baterai 
harus diisi penuh terlebih dahulu. Lama pengisian 
daya: 3-8 jam. Termasuk pengisi daya baterai. Tombol 
pengalih arah putaran untuk mengubah arah putaran 
ke kanan atau kiri. Rpm maks. (kecepatan tanpa 
beban): 0-400/menit. Torsi maks.: 5 Nm. Kepala mata 
obeng: 6 mm. Cekam: 10 mm, cekam tanpa kunci yang 
mudah dipasang dan dilepas. Termasuk 10 mata obeng, 
2 mata bor diameter 3 dan 5 mm, dan 1 kepala mata 
obeng/bor.

502.142.06 Rp499.000

Obeng/bor li-ion 14,4V. Obeng/bor nirkabel 2 
kecepatan, satu gigi berkecepatan rendah agar sekrup 
terpasang sempurna dan satu gigi berkecepatan 
tinggi untuk mengebor. 19 pengaturan torsi untuk 
pemasangan sekrup memungkinkan Anda menyetel 
besarnya torsi menurut berbagai kebutuhan. Gagang 
mudah digenggam, berbahan karet sintetis yang 
lembut. Baterai ion litium tanam isi ulang 14,4V/1,3 Ah. 
Sebelum digunakan pertama kalinya, daya baterai 
harus diisi penuh terlebih dahulu. Lama pengisian 
daya: 3-5 jam. Termasuk pengisi daya baterai. Tombol 
pengalih arah putaran untuk mengubah arah putaran ke 
kanan atau kiri. Rpm maks. (kecepatan tanpa beban): 
posisi I: 0-350/menit, posisi II: 0-1200/menit. Torsi 
maks.: 16 Nm. Kepala mata obeng: 6 mm. Cekam: 
10 mm, cekam tanpa kunci yang mudah dipasang dan 
dilepas. Termasuk 10 mata obeng, 2 mata bor diameter 
3 dan 5 mm, dan 1 kepala mata obeng/bor.

402.329.08 Rp799.000

Bor beton li-ion 14,4V. Bor nirkabel untuk 
pengeboran dalam pada material beton, bata, dan 
batu atau untuk melakukan pengeboran ringan pada 
material lain – termasuk cekam ekstra. Gagang mudah 
digenggam, berbahan karet sintetis yang lembut. 
Baterai ion litium tanam isi ulang 14,4V/1,5 Ah. 
Sebelum digunakan pertama kalinya, daya baterai 
harus diisi penuh terlebih dahulu. Lama pengisian 
daya: 5-7 jam. Termasuk pengisi daya baterai. Energi 
tumbukan per pukulan: 1,0 J. Termasuk 3 mata bor 
beton diameter 5, 6, dan 8 mm (untuk pengeboran 
berat) dan 2 mata bor kayu diameter 3 dan 5 mm 
(harus dipasangkan dengan cekam ekstra bawaan 
untuk pengeboran ringan). Termasuk cekam ekstra 
untuk memasang sekrup atau mengebor pada material 
selain beton, bata, atau batu (untuk pengeboran 
ringan).

102.328.96 Rp1.299.000

FIXA set gergaji lubang, isi 5 unit. Mempercepat 
dan mempermudah pembuatan lubang untuk tempat 
keran, kabel, atau pengisi daya nirkabel. Cocok untuk 
material berbahan dasar kayu, seperti kayu solid, 
papan partikel, dan papan rangka. Gunakan dengan bor 
beton FIXA 14,4 V atau obeng/bor FIXA 14,4 V. Terdiri 
dari: 3 gergaji lubang (35, 64, 78 mm), 1 center drill, 
1 kunci L.

003.023.33 Rp99.900
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Set kait pigura isi 116 buah. Aneka jenis kait 
untuk menggantungkan pigura dan dekorasi berbagai 
ukuran pada dinding kayu, plester, dan beton. Kait 
pigura dengan pengatur tinggi memiliki pengait dalam 
beragam tingkat ketinggian, memudahkan Anda 
menyamakan tinggi antara satu pigura dengan yang 
lainnya tanpa perlu kembali melubangi dinding atau 
mengukur kembali panjang kawat. Dapat ditumpuk 
dengan kotak lain dari seri FIXA. Untuk pigura 
berukuran besar, gunakan dua kait agar lebih aman. 
Terdiri dari: Kait pigura dinding beton; 5 buah kait 
dengan pengatur tinggi dan 10 buah standar. Kait 
pigura dinding kayu/plester; 6 buah ukuran besar 
(untuk pigura besar) dan 15 buah ukuran kecil. 50 buah 
paku (1.5×25 mm) untuk kait pigura besar/kecil dan 
30 buah paku (2.1×40 mm). Disarankan hanya untuk 
penggunaan dalam ruang.

701.692.79 Rp99.900

Set penata kabel isi 114 buah. 
Terdiri dari: 3 buah pengikat kabel tipe kait-simpul 
300x25 mm, 20 buah pengikat kabel 7x203 mm, klip 
kabel; 40 buah untuk kabel berketebalan 3-4 mm dan 
25 buah untuk kabel berketebalan 7-10 mm, pengikat 
kabel berperekat; 20 buah 16x12x8 mm dan 6 buah 
31x25x7 mm.
Anda dapat mengumpulkan dan menata semua kabel di 
sekitar komputer, stereo, TV, dsb. dengan aneka jenis 
penahan kabel yang tersedia dalam set pengatur kabel 
FIXA. Kotaknya dapat ditumpuk dengan kotak lain 
dalam seri FIXA.

801.692.50 Rp99.900

Pelindung lantai dengan keling, 8 pak. Melindungi 
permukaan lantai agar tidak mudah lapuk dan tergores. 
Diameter: 22 mm.

803.891.72 Rp19.900

Pelindung lantai berperekat, set isi 20. Melindungi 
permukaan bawah agar tidak mudah lapuk dan 
tergores. Bersihkan lantai sebelum memasang 
pelindung lantai. Ukuran: Ø2 dan 4 cm.

301.887.22 Rp19.900

Kuas cat, set isi 3. Anda dapat menggunakan 
kuas ini untuk cat berbahan dasar air atau minyak. 
Kuas berbulu lebat yang menyerap lebih banyak cat, 
sehingga Anda tidak perlu sering-sering mengambil 
cat. Bulunya yang berbahan poliester memudahkan 
Anda mengoleskan cat dengan halus dan merata. Kuas 
akan lebih awet dan mudah dibersihkan jika Anda tidak 
menggunakan kuas yang sama untuk cat berbahan 
dasar air dan berbahan dasar minyak. Terdiri dari:
1 kuas (lebar 25 mm), 1 kuas (lebar 35 mm), dan
1 kuas (lebar 50 mm).

502.900.83 Rp49.900

Penghalang difusi, lapis kromium. 
Penghalang difusi FIXA sebaiknya dipasang antara 
mesin pencuci piring dan bagian bawah meja dapur 
agar lebih aman dari kelembapan.

401.736.78 Rp99.900

Perlindungan & perawatan

Baut & mur
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FIXA mana 
yang tepat...

Merakit... Obeng 
li-ion 3,6 V.

Obeng/bor 
li-ion 7,2 V.

Obeng/bor
li-ion 14,4 V.

Gergaji 
Lubang

 Waterpass 
laser

Set perkakas 
isi 17.

Meteran, 3 m Penggaris 
berlubang 
untuk bor

Set perkakas 
isi 2.

Perabot dapur

Lemari pakaian

Meja dan kursi

Rak

Perabot kamar 
mandi

Rak berikut 
braketnya

Memasang...
FIXA mana 
yang tepat...

 

Obeng/bor li-ion 
14,4 V.

Bor beton li-ion 
14,4 V*.

 Waterpass
laser

Set perkakas 
isi 17.

Meteran, 3 m Set kait pigura isi 
116 buah.

 Set penata kabel 
isi 114 buah.

Perabot dan rak

Pigura dan poster

Tangkai gorden dan kerai

Tekstil dan dekorasi

Lampu

Kabel komputer, lampu, dll.

CARA MEMILIH
Peralatan untuk merakit perabot

Peralatan, baut dan mur untuk memasang perabot ke dinding dan plafon

* Anda memerlukan bor beton jika hendak mengebor pada 
material beton, bata, dan batu, selain pengeboran ringan pada 
material lain.

© Inter IKEA Systems B.V. 2012/2018 


