PNEUMATICKÉ SPONKOVAČKY I.
S32SL
Dále vylepšená verze úspěšné sponkovačky
z posledních let. Lehký, přesto výkonný nástroj.
Použití pro přibíjení zad skříní.
Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí.
Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn
a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů.
Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek,
schodišť, bilboardů, aj.

SL5035 .
Hmotnost
Délka
Šířka
Výška

1,1 kg
250 mm
60 mm
200 mm

Pracovní tlak
4,8–7 barů Spony délky: 10–35 mm
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,80 l
Zásobník

Vnější šířka hřbetu: 8,0 mm
100 spon Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

SB156SL
Výkonnější verze předchozího modelu.
Zaráží spony do 40 mm délky.Uplatní se všude tam,
kde se očekává hrubé zacházení.
Na výrobu bedýnek na ovoce a lehkých přepravních
obalů. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku
a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců,
obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů,
kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích
budek, schodišť, aj.

SL5035 .
Hmotnost
Délka
Šířka
Výška

1,7 kg
270 mm
76 mm
275 mm

Pracovní tlak 4,8–7,0 barů Spony délky: 10–40 mm
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,90 l
Zásobník

Vnější šířka hřbetu:
110 spon 8,0 / 8,6 mm
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

438S4
Výkonná sponkovačka zaráží spony do 40 mm délky.
Nastavení síly zarážení na nástroji.
Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů,
bubnů na el. kabely.
Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní.
Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení.
Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek.
Fixace kartonů, sádrokartonů, folií, plechů ke dřevu.

BCS4 .
Hmotnost
Délka
Šířka
Výška

1,79 kg
355 mm
64 mm
225 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,90 l
Zásobník

Spony délky: 15–40 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm
160 spon
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

438S2 438S2 WS
Sponkovačka s výborným poměrem výkon/váha.
Jednoduše přestavitelný zásobník na ploché spony.
Verze 438S2 s prodlouženou rukojetí pro snadnou
fixaci dna kartonových krabic k paletě.
Použití pro fixaci kartonů, izolačních folií, plechů ke
dřevu. Přibíjení
asfaltových šindelů.
Přepravní obaly,
styčné spoje.
Kompletace
nábytkových
konstrukcí.
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BCS2 .
Hmotnost

1,830 kg

Délka
Šířka
Výška

355 mm
64 mm
225 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,90 l
Zásobník

Spony délky: 15–38 mm
Vnější šířka hřbetu: 25 mm
160 spon
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

