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MALÉ PNEUMATICKÉ HŘEBÍKOVAČKY
Roll 32

RN46

N58C

N64099
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Nejmenší hřebíkovačka.

Velmi lehká, snadná manipulace.

Velký zásobník.

Použití pro výrobu hraček, sportovních potřeb, 

zahradního nábytku, bedýnek na ovoce, ptačích 

budek, příbytků pro drobná domácí zvířata, 

tapetářských stolků.

Přibíjení lišt, kompletace menších roštů, aj.

Hmotnost 1,35 kg

Délka 230 mm

Šířka 100 mm

Výška 195 mm

Pracovní tlak 6,5–7,0 barů

Zásobník 450 hřebíků
Hřebíky délky: 16–32 mm

Drát: Ø  1,57 mm

Materiál: ocel

Speciální hřebíkovačka pro zarážení pokrývačských 

hřebíků na asfaltové šindele.

Lehká konstrukce; otevření zásobníku 

jedním stiskem.

Použití na asfaltové šindele.

Dále na upevnění sádrokartonů, lepenkových kartonů 

a měkkých izolačních materiálů ke dřevu.

Hmotnost 2,70 kg

Délka 277 mm

Šířka 117 mm

Výška 270 mm

Pracovní tlak 4,7–7,0 barů

Zásobník  120 hřebíků
Hřebíky délky: 19–45 mm

Drát: Ø 3,05 mm

Materiál: zinkovaná ocel

Nový model hřebíkovačky nahrazující velmi úspěšný 

model N57C. Třetina nových dílů pro vyšší odolnost 

a delší životnost nástroje. Nízká hmotnost, snadná 

manipulace i bez zavěšení.

Použití pro výrobu a opravu lehkých palet a roštů.

Realizace dřevostaveb, pokládka roštů podlah, 

bednění. Výroba dřevěných obalů, zahradního 

nábytku, oplocenek, bubnů na el. kabely, aj.

Hmotnost                 2,68 kg

Délka                     269 mm

Šířka                        133 mm

Výška                      273 mm

Pracovní tlak     4,8–8,3 barů

Zásobník    300–350 hřebíků

Zás. Jumbo     1000 hřebíků

Hřebíky délky: 25–57 mm

Drát: Ø 2,03– 2,30–2,50 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, 

tvrzená zinkovaná ocel, nerez

N157...

RN ..

Lehká verze hřebíkovačky s bubnovým zásobníkem 

do délky hřebíků 64 mm.

Snadná manipulace s nástrojem bez zavěšení.

Použití pro výrobu a opravy palet.

Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských 

podlážek, oplocenek.

Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.

Hmotnost  2,63 kg

Délka  266 mm

Šířka  133 mm

Výška  327 mm

Pracovní tlak  4,8–8,3 barů

Zásobník  225 - 300 hřebíků
Hřebíky délky: 35–64 mm

Drát: Ø 2,30 – 2,50 – 2,80mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, 

tvrzená zinkovaná ocel, nerez

N55 ...

FAC ...

NOVINKA



PNEUMATICKÉ HŘEBÍKOVAČKY
N71C

N80CB

N89C

N400C
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FAC ...

FAC ...

FAC ...

FAC ...

Nový model hřebíkovačky místo typu N70CB

Třetina nových dílů pro vyšší odolnost 

a delší životnost nástroje.

Použití pro výrobu a opravy palet, často na krátké 

hřebíky délky 40,42 a 55 mm do europalet.

Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských 

podlážek, oplocenek, bubnů na el. kabely.

Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.

Hmotnost                 3,63 kg

Délka                      305 mm

Šířka                       130 mm

Výška                      308 mm

Pracovní tlak    4,8-8,3 barů

Zásobník   225-300 hřebíků

Zás. Jumbo   700-1000 hřeb.

Hřebíky délky: 35–70 mm

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -  

 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, 

tvrzená zinkovaná ocel, nerez

Hřebíkovačka pro mnohostranné použití s velkým 

rozsahem zarážených hřebíků.

Odolná, velmi dobře vyvážená konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.

Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských

podlážek, bubnů na el. kabely.

Realizace dřevostaveb, bednění.

Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.

Hmotnost 3,86 kg

Délka 306 mm

Šířka 140 mm

Výška 336 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník  225-300 hřebíků

Zás. Jumbo 700-1000 hřeb.

Hřebíky délky: 35–80 mm

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -  

 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, 

tvrzená zinkovaná ocel, nerez

Bezkonkurenční model s rozsahem do délky 90 mm.

Překvapivě lehký a přesto výkonný nástroj.

Nejprodávanější hřebíkovačka Bostitch.

Použití pro výrobu a opravy palet.

Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských 

podlážek, bubnů na el. kabely.

Realizace dřevostaveb, bednění.

Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.

Hmotnost                   3,6 kg

Délka                       311 mm

Šířka                        133 mm

Výška                      355 mm

Pracovní tlak    4,8–8,3 barů

Zásobník  225–300 hřebíků

Zás. Jumbo  700–1000 hřeb.

Hřebíky délky: 35–90 mm

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -  

 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, 

tvrzená zinkovaná ocel, nerez

Nový model hřebíkovačky, velmi výkonný.

Dostatečná síla a odolnost i v nejnáročnějších 

aplikacích. Velmi odolná konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.

Pro výrobu dřevěných obalů, bubnů na el. kabely.

Realizace dřevostaveb, bednění.

Sbíjení krovů, protihlukových stěn, aj.

Hmotnost                   5,3 kg

Délka                      338 mm

Šířka                       153 mm

Výška                      423 mm

Pracovní tlak    4,8–8,3 barů

Zásobník     225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

Hřebíky délky: 42–100 mm

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, 

tvrzená zinkovaná ocel, nerez

Roll 32 RN46 N58C N64099 N71 N80CB N89C N400C

Srovnání velikostí



VÝKONNÉ PNEUMATICKÉ HŘEBÍKOVAČKY
N401C

N512C

F28WW

F21PL
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N100P ...

N16 ...

RH ...

N130P ...

Nový model hřebíkovačky určený zvláště pro výrobu 

a opravy europalet se speciálními certifi kovanými 

hřebíky 70 a 90 mm.

Velmi odolná konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy europalet

Hmotnost                   5,3 kg

Délka                      338 mm

Šířka                        153 mm

Výška                      423 mm

Pracovní tlak    4,8–8,3 barů

Zásobník  225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

Hřebíky délky: 60–100 mm

Drát: Ø  3,46 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, 

tvrzená zinkovaná ocel, nerez

Nový typ nejvýkonnější hřebíkovačky s bubnovým 

zásobníkem.

Velmi ulehčí práci se zarážením dlouhých hřebíků.

Použití při výrobě těžkých palet, dřevěných beden, 

bubnů na el. kabely.

Realizace dřevostaveb, přibíjení upevňovacích klínů

Hmotnost 5,4 kg

Délka 338 mm

Šířka 153 mm

Výška 483 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník  170–180 hřebíků

Hřebíky délky: 100–130 mm

Drát: Ø 3,80 mm

Materiál: ocel, nerez

Nový typ hřebíkovačky s lištovým zásobníkem.

Lehká konstrukce, velmi dobře vyvážená.

Výkonná, velký rozsah, nastavení hloubky zarážení.

Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách 

– sbíjení zboku a nad hlavou.

Pro realizaci dřevostaveb, zahradních konstrukcí, 

bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu.

Sbíjení dřevěných stropů, podlah a obložení.

Výroba dřevěných beden; upevnění  klínů, aj.

Hmotnost 3,5 kg

Délka 508 mm

Šířka 133 mm

Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník  75–90 hřebíků

Hřebíky délky: 50–90 mm

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel

Nový typ hřebíkovačky s lištovým zásobníkem na 

hřebíky s kulatou hlavičkou.

Výměnný nos umožňuje přesné zarážení hřebíků do 

předvrtaných otvorů v oceli.

Použití stejné jako předchozí model.

Navíc jednoduše výměnný, speciální nos umožňuje 

rychlé sbíjení dřevěných střešních konstrukcí pomocí 

děrovaných ocelových spojovacích prvků.

Hmotnost 3,7 kg

Délka 517 mm

Šířka 133 mm

Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 25–75 hřebíků

Hřebíky délky: 50–90 mm

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, 

nerez



HŘEBÍKOVAČKY  PRO  STAVEBNICTVÍ
Berta130

Berta160

CF15

SB-HC50FN
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HCFN.

CF .

BRT ...

BRT ...

Převratná novinka na poli hřebíkovaček 

na stlačený vzduch.

Zaráží tvrzené hřebíky z wolframové oceli 

do betonu, cihel.

Ve stavebnictví pro fi xaci ocelových zárubní, 

kotvení schodišť do betonu, zdiva.

Přibíjení soklových lišt, zárubní, …

Hmotnost 2,0 kg

Délka 293 mm

Šířka 76 mm

Výška 275 mm

Pracovní tlak 5,0–7,0 barů

Zásobník  100 hřebíčků

Hřebíčky délky: 20–50 mm

Drát: Ø 1,8 mm

Materiál: wolframová ocel

Velmi výkonný typ pro nejtěžší aplikace.

Bezolejové provedení, používá hřebíky s kulatou hla-

vičkou. Se sklonem zásobníku 21° nebo 28°.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, 

velkých bubnů na el. kabely.

Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních 

konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných 

prvků ke zdivu, upevňovacích klínů.

Hmotnost 6,20 kg

Délka 500 mm

Šířka 130 mm

Výška 460 mm

Pracovní tlak 4,5–8,3 barů

Zásobník  110 hřebíků

Hřebíky délky: 100–130 mm

Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60  mm

Materiál: ocel

Nejvýkonnější hřebíkovačka Stanley do 160 mm.

Bezolejové provedení, používá hřebíky s kulatou hla-

vičkou. Se sklonem zásobníku 21° nebo 28°.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, 

velkých bubnů na el. kabely.

Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních 

konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných 

prvků ke zdivu, upevňovacích klínů..

Hmotnost 7,00 kg

Délka 510 mm

Šířka 130 mm

Výška 500 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník  110 hřebíků

Hřebíky délky: 100–160 mm

Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60  mm

Materiál: ocel

Nový lehčí nástroj pro zarážení vlnovců.

Obzvláště vhodný pro styčné spoje  při výrobě rámů, 

podkladů, proložek.

Také pro jednodušší konstrukce  fi xace dřevěných dílů 

k sobě pod úhlem.

Výroba dřevěných přepravních obalů, dřevěných cívek, 

rakví.

Realizace dřevostaveb

Hmotnost 2,6 kg

Délka 291 mm

Šířka 89 mm

Výška 277 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník  100 vlnovců

Vlnovce výšky: 9–13 mm

Vnější šířka hřbetu: 24,5 mm

Síla materiálu: 0,5 mm

Materiál: zinkovaná ocel

KR ...

KR ...



MALÉ  TRUHLÁŘSKÉ  HŘEBÍKOVAČKY
TU216-2330

SB1842

SB1850

BT1855
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MINI .

BT13 .

BT13 .

BT13 .

Nejnovější typ pinkovačky na pinky bez hlaviček 

z drátu 0,6 mm.

Velký rozsah délek 12-30 mm

Použití pro fi xaci ozdobných nábytkových lišt, 

zasklívacích lišt oken a dveří.

Dále pro výrobu hraček, bedýnek, schránek na láhve 

vína a všude tam, kde je zapotřebí téměř neviditelný 

spoj.

Hmotnost                 0,98 kg

Délka                      230 mm

Šířka                         41 mm

Výška                      198 mm

Pracovní tlak    4,9–7,0 barů

Zásobník              200 pinek
Pinky délky: 12–30 mm

Drát: Ø 0,6 x 0,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel

Standardní truhlářská hřebíkovačka za výhodnou 

cenu pro kolářské hřebíčky do 42 mm.

Nastavení hloubky zarážení.

V plastovém kufříku.

Použití pro výrobu oken, dveří, kuchyní, schodišť, rakví.

Kompletace drobných dřevěných výrobků – hraček, 

ptačích budek, bedýnek, schránek na láhve vína, aj.

Realizace lehčího dřevěného obložení stěn a stropů.

Přibíjení parketových lišt k omítce.

Hmotnost 1,20 kg

Délka 235 mm

Šířka 51 mm

Výška 241 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník  135 hřebíčků

Hřebíčky délky: 10–42 mm

Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Standardní truhlářská hřebíkovačka za výhodnou 

cenu pro kolářské hřebíčky do 50 mm.

Nastavení hloubky zarážení.

V plastovém kufříku. 

Použití pro výrobu oken, dveří, kuchyní, schodišť, rakví.

Kompletace drobných dřevěných výrobků – hraček, 

ptačích budek, bedýnek, schránek na láhve vína, aj.

Realizace dřevěného obložení stěn a stropů.

Přibíjení parketových lišt k omítce.

Hmotnost 1,06 kg

Délka 235 mm

Šířka 51 mm

Výška 216 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník  135 hřebíčků

Hřebíčky délky: 15–50 mm

Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Nejnovější truhlářská hřebíkovačka Bostitch na 

standardní kolářské hřebíčky 15-55 mm dlouhé.

Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení. 

Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé 

sbíjení.

Použití pro lištování oken, dveří, schodišť, rakví. 

Kompletace drobných dřevěných výrobků. Realizace 

dřevěného obložení stěn a stropů.

Hmotnost  1,23 kg

Délka  235 mm

Šířka  70 mm

Výška  240 mm

Pracovní tlak  4,8–8,3 barů

Zásobník  100 hřebíčků
Hřebíčky délky: 15–55 mm

Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez
NOVINKA



TRUHLÁŘSKÉ  HŘEBÍKOVAČKY
BTG40

N52FN

N62FN

FN1664
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SB16 .

FN15 .

FN16 .

BT13 .

Nový model hřebíkovačky speciálně navržený 

pro lištování eurooken a dveří z europrofi lů.

Při práci se nástroj přiloží přední stranou na sklo 

k zasklívací liště a zarazí se hřebíček do její drážky.

Hřebíček se při zarážení ohýbá směrem od skla.

Nastavitelný sklon zarážení 15-20° vzhledem 

k rovině skla.

Používá standardní kolářské hřebíčky 1x 1,2 mm.

Použití pro výrobu oken a dveří z europrofi lů.

Hmotnost                 1,28 kg

Délka                      285 mm

Šířka                          68 mm

Výška                      222 mm

Pracovní tlak    4,0–7,0 barů

Zásobník         105 hřebíčků
Hřebíčky délky: 10–40 mm

Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Hřebíkovačka na T – hřebíčky do 50 mm.

Nastavitelná hloubka zarážení, bezolejové provedení.

Dodávaná v plastovém kufříku.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, 

dřevěného obložení stěn a stropů.

Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, 

zahradních domků a konstrukcí.

Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, 

bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.

Hmotnost 1,69kg

Délka 373 mm

Šířka 83 mm

Výška 254 mm

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů

Zásobník  150 hřebíčků
Hřebíčky délky: 25–50 mm

Drát: Ø 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Nejvýkonnější hřebíkovačka na T – hřebíčky.

Nastavitelná hloubka zarážení, bezolejové provedení.

Dodávaná v plastovém kufříku.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, 

dřevěného obložení stěn a stropů.

Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, 

zahradních domků a konstrukcí.

Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, 

bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.

Hmotnost  1,75kg

Délka 373 mm

Šířka 83 mm

Výška 295 mm

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů

Zásobník  130 hřebíčků
Hřebíčky délky: 32–65 mm

Drát: Ø 1,8 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Nejnovější hřebíkovačka na T-hřebíčky síly 1,6 mm 

a délky do 65 mm.

Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zarážení. 

Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé 

sbíjení.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, 

dřevěného obložení stěn a stropů.

Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, 

zahradních domků a konstrukcí.

Přibíjení podlahových lišt do zdiva.

Hmotnost  1,7  kg

Délka  302 mm

Šířka  86  mm

Výška   289 mm

Pracovní tlak  4,8–8,3 barů

Zásobník  110 hřebíčků
Hřebíčky délky: 25–65 mm

Drát: Ø 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez
NOVINKA



ČALOUNICKÉ  SPONKOVAČKY
216-SJK

216-84

216-80

216-80LN

216-80LM
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84 .

SJK .

80 .

80 .

Čalounická sponkovačka na nejužší spony.

Velmi lehká, snadná manipulace.

Nastavení hloubky zarážení.

Použití pro fi xaci tenkých dřevěných lišt, proutí, 

ozdob, folií, kůže apod.

Pro výrobu hraček, ratanového nábytku, rolet, obuvi, 

ptačích budek, příbytků pro domácí zvířata.

Hmotnost  0,80 kg

Délka  221 mm

Šířka  40 mm

Výška  150 mm

Pracovní tlak  4,9–8,3 barů

Zásobník  167 spon
Spony délky: 6–16 mm

Vnější šířka hřbetu: 4,1 mm

Drát: Ø 0,6 x 0,7 mm

Materiál: zinkovaná ocel

Nový typ čalounické sponkovačky.

Velmi lehká, snadná manipulace.

Otvírání zásobníku jednou rukou.

Použití obzvláště pro čalounické práce - přišívání 

potahových textilií ke dřevu.

Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií, 

parozábran, kartonů, popruhů. Výroba hraček, příbyt-

ků pro drobná domácí zvířata, ptačích budek, aj.

Hmotnost 0,83 kg

Délka 221 mm

Šířka 40 mm

Výška 150 mm

Pracovní tlak 4,9–8,4 barů

Zásobník  139 spon
Spony délky: 4–16 mm

Vnější šířka hřbetu: 12,3 mm

Drát: Ø 0,6 x 1,0 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Nový typ čalounické sponkovačky.

Také v modifi kaci 216-80LM s dlouhým zásobníkem. 

Použití obzvláště  pro čalounické práce - přišívání 

potahových textilií ke dřevu. 

Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií, 

parozábran, kartonu, popruhů. Výroba hraček, 

příbytků pro drobná domácí zvířata, 

ptačích budek, aj.

Hmotnost 0,83 kg

Délka 221/353 mm

Šířka 40 mm

Výška 150 mm

Pracovní tlak 4,9–8,4 barů

Zásobník  139/278 spon
Spony délky: 4–16 mm

Vnější šířka hřbetu: 12,8 mm

Drát: Ø 0,6 x 0,9 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez|  

Verze nástroje 216-80 s prodlouženým nosem 

50 mm pro snadnější sponkování v obtížně 

přístupných místech.

Použití hlavně pro čalounické práce.

Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií, 

parozábran, kartonů, popruhů. Výroba hraček, 

příbytků pro drobná domácí zvířata, ptačích budek, aj.

Hmotnost  0,90 kg

Délka  221 mm

Šířka  40 mm

Výška  165 mm

Pracovní tlak  4,9–8,4 barů

Zásobník  139 spon
Spony délky: 4–16 mm

Vnější šířka hřbetu: 12,8 mm

Drát: Ø 0,6 x 0,9 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez  



MALÉ  PNEUMATICKÉ  SPONKOVAČKY
216-80A

SX1838

SB2in1

S32SX

216-80ALM
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BT13 .

SX5035 .

80 .

SX5035 .

SX5035 .

Čalounická sponkovačka s automatickou spouští. Lze 

nastavit rychlost sponkování 0-30 spon za sekundu.

Verze ALM s prodlouženým zásobníkem

Použití pro hlavně pro čalounické práce.

Dále pak fi xaci izolačních folií, tenkého kartonu, kůže 

aj. ke dřevu.

Hmotnost 0,83 kg

Délka 221/353 mm

Šířka 40 mm

Výška 150 mm

Pracovní tlak 4,9–8,4 barů

Zásobník  139/278 spon
Spony délky: 4–16 mm

Vnější šířka hřbetu: 12,8 mm

Drát: Ø 0,6 x 0,9 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez|  

Nejnovější sponkovačka na úzké spony SX.

Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení. 

Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé 

sbíjení. Použití pro přibíjení zad skříní. Výroba bedýnek 

na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace 

roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení pod-

kladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silněj-

ších izolačních materiálů. Výroba hraček, sportovních 

potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.

Hmotnost  1,34 kg

Délka  235 mm

Šířka  70 mm

Výška  240 mm

Pracovní tlak  4,8–8,3 barů

Zásobník  100 spon
Spony délky: 10–38 mm

Vnější šířka hřbetu: 5,9 mm

Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Kombinovaná hřebíkovačka na kolářské hřebíčky 

a sponkovačka na úzké spony.

Dva nástroje v jednom s nastavitelnou hloubkou 

zarážení; v plastovém kufříku.

Použití pro přibíjení zad skříní; lištování oken a dveří.

Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních oba-

lů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstruk-

cí. Realizace obložení stěn a stropů; přibíjení tenkých 

palubek. Výroba hraček, sportovních potřeb.

Hmotnost 1,20 kg

Délka 235 mm

Šířka 50 mm

Výška 241 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník  135 hřebíčků

 nebo spon

Hřebíčky délky: 15–38 mm

Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Spony délky: 10–38 mm

Vnější šířka hřbetu: 5,9 mm

Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Dále vylepšená verze úspěšné sponkovačky 

z posledních let.

Lehký, přesto výkonný nástroj.

Použití pro přibíjení zad skříní.

Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních oba-

lů.  Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstruk-

cí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a 

stropů, silnějších izolačních materiálů.

Hmotnost  1,1 kg

Délka   250 mm

Šířka   60 mm

Výška   200 mm

Pracovní tlak  4,8–7 barů

Zásobník   100 spon
Spony délky: 10–35 mm

Vnější šířka hřbetu: 5,9 mm

Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

NOVINKA



PNEUMATICKÉ  SPONKOVAČKY
SL150

S32SL

SB156SL

Vulcano S5/50
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SL5035 .

BCS5 .

SL5035 .

SL5035 .

Nástroj nové řady pneumatických sponkovaček, 

nejoblíbenější lehká sponkovačka.

Použití pro přibíjení zad skříní a skříněk, jejich 

kompletace. Výroba 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.

Hmotnost 1,12 kg

Délka 257 mm

Šířka 60 mm

Výška 244 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník  150 spon
Spony délky: 10–38 mm

Vnější šířka hřbetu: 8,6 mm

Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

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.

Hmotnost  1,1 kg

Délka   250 mm

Šířka   60 mm

Výška   200 mm

Pracovní tlak  4,8–7 barů

Zásobník   100 spon
Spony délky: 10–35 mm

Vnější šířka hřbetu: 8,6 mm

Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

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.

Hmotnost 1,7 kg

Délka 270 mm

Šířka 76 mm

Výška 275 mm

Pracovní tlak 4,8–7,0 barů

Zásobník  110 spon
Spony délky: 10–40 mm

Vnější šířka hřbetu: 8,6 mm

Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Univerzální sponkovačka s velkým rozsahem.

Bezkonkurenční poměr výkon/hmotnost.

Na výrobu lehkých palet, přepravních obalů 

a bedýnek na ovoce.

Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí.

Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn 

a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů.

Hmotnost 2,2 kg

Délka 350 mm

Šířka 80 mm

Výška 300 mm

Pracovní tlak 4,5–8,3 barů

Zásobník  136 spon
Spony délky: 15–50 mm

Vnější šířka hřbetu: 11,1 mm

Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez



VÝKONNÉ  PNEUMATICKÉ  SPONKOVAČKY
438S2

650S4

863S4

MIIIFS

438S2 WS
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BCS4 .

BCS15 .

BCS4 .

BCS2 .

Sponkovačka s výborným poměrem výkon/váha.

Jednoduše přestavitelný zásobník na ploché spony. 

Verze 438S2 s prodlouženou rukojetí pro snadnou 

fi xaci dna kartonových krabic k paletě.

Použití pro fi xaci kartonů, izolačních folií, plechů ke 

dřevu. Přibíjení 

asfaltových šindelů. 

Přepravní obaly, 

styčné spoje. 

Kompletace 

nábytkových 

konstrukcí.

Hmotnost 1,830 kg

Délka 355 mm

Šířka 64 mm

Výška 225 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů

Zásobník  160 spon
Spony délky: 15–40 mm

Vnější šířka hřbetu: 25 mm

Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Výkonná sponkovačka zaráží spony až 50 mm dlouhé.

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.

Hmotnost 2,05 kg

Délka 303 mm

Šířka 84 mm

Výška 272 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů

Zásobník  160 spon
Spony délky: 20–50 mm

Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm

Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Nejvýkonější sponkovačka pro spony do 65 mm.

Nastavení síly zarážení na nástroji.

Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, 

bubnů na el. kabely.

Přibíjení podkladních konstrukcí podlah.

Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní.

Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení.

Fixace kartonů, sádrokartonů, izolačních folií, plechů 

ke dřevu.

Hmotnost 2,4 kg

Délka 303 mm

Šířka 84 mm

Výška 272 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů

Zásobník  160 spon
Spony délky: 20–65 mm

Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm

Drát: Ø 1,6 x 1,8 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Jednoúčelová sponkovačka na pokládání parket 

a palubek.

Nástroj po úderu gumového kladiva přirazí parketu 

k již položené řadě a zároveň dojde k její fi xaci sponou 

k podkladu.

Spony se zaráží pod úhlem 45° do pera nebo drážky.

V balení jsou dvě vymezovací vyměnitelné podložky 

pro správné nastavení nástroje dle tloušťky parket.

 Hmotnost 5,0 kg

Délka 292 mm

Šířka 60 mm

Výška 438 mm

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů

Zásobník  92 spon
Spony délky: 20–50 mm

Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm

Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez



SPECIÁLNÍ  NÁSTROJE
HR65C

D62ADC 

ESD-450S2P

P50-10B
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CLP ...

BCS2 .

SWC7437 .

SB103020 .

Nástroj na klipy.

Velmi pevné spojení dvou  drátů.

Nástroj lze dodat ve více variantách pro různý průměr 

spojovaných drátů a délku klipu.

Použití pro výrobu matrací, drátěných klecí.

Spojování vodičů, pletiva, sítí, aj.

Hmotnost  2,34 kg

Délka    450 mm

Šířka   92 mm

Výška   195 mm

Pracovní tlak  6,2 barů

Zásobník  36 klipů
Šířka klipu: 11–22 mm:

Pro spojování dvou drátů 

o průměru 2,0–4,9 mm

Materiál: zinkovaná ocel

Nejvýkonnější sponkovačkya na uzavírání chlopní 

kartonových krabic.

Plnění cívkami o 1000 sponách.

Nastavení hloubky uzavření a těsnosti spojení.

Pro rychlé a snadné sponkování kartonů.

Použití při balení hlavně těžších výrobků.

Výhoda sponkování spočívá v pevnosti spoje, jeho 

trvanlivosti; snadná separace při likvidaci.

Hmotnost 2,45 kg

Délka 230 mm

Šířka 115 mm

Výška 219 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník  1000 spon
Spony délky: 12, 15 a 19 mm

Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm

Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm

Materiál: barvená ocel

Upravená sponkovačka pro sešívání silnostěnných 

kartonů.

Po stisku bočního tlačítka dojde k přitlačení spodního 

ramene a následným stiskem spouště 

se zarazí spona.

Hmotnost                    2,1 kg

Délka                      355 mm

Šířka                          64 mm

Výška                      355 mm

Pracovní tlak    4,9–8,4 barů

Zásobník               160 spon
Spony délky: 15–40 mm

Vnější šířka hřbetu: 25 mm

Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Pneumatická sešívačka na kartony s dlouhým 

spodním ramenem.

Lehká, odolná konstrukce.

Použití pro podélné sešívání dvou stěn 

při kompletaci a uzavírání kartonových krabic.

Dále sešívání izolačních folií, pryžových pásů, 

netkaných textilií, silných vrstev papíru.

Hmotnost 2,03 kg

Délka 358 mm

Šířka 53 mm

Výška 262 mm

Pracovní tlak 2,1–3,9 barů

Zásobník  168 spon
Spony délky: 10, 12 a 15 mm

Vnější šířka hřbetu: 12,9 mm

Drát: ř 0,6 x 2,60 mm

Materiál: zinkovaná ocel



NÁSTROJE  NA  C-KROUŽKY
SC761

SC7

SC77XE

SC50HP

SC7E
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RING11.40

15.100

15.100

516.100

Nejmenší pneumatický nástroj na C-spony.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, 

autosedaček, klecí.

Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.

Upevňování sítí proti ptákům.

Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.

Hmotnost 1,26 kg

Délka 332 mm

Šířka 104 mm

Výška 206 mm

Pracovní tlak 6,3–6,7 barů

Zásobník  145 spon

Vnitřní průměr rozevřené 

spony: 14,5 mm

Vnitřní průměr uzavřeného 

kroužku: 4,8–5,6 mm

Drát: Ø 1,5 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, 

nerez

Dva podobné nástroje na C kroužky s 32 a 50 mm 

dlouhým nosem.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, 

autosedaček, klecí. 

Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.

Upevňování sítí proti ptákům.

Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.

Hmotnost  1,30 / 1,32 kg

Délka  335 / 353  mm

Šířka  89 mm

Výška  188 mm

Pracovní tlak  5,8–6,9 barů

Zásobník  130 kroužků

Nejoblíbenější pneumatický nástroj na C-spony.

Dlouhý nos nástroje pro snadné šití na špatně 

přístupných místech.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, 

autosedaček, klecí. Spojování pletiva, sítí, drátů, 

vodičů. Upevňování sítí proti ptákům.

Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.

Hmotnost 1,59 kg

Délka  380 mm

Šířka 100 mm

Výška 190 mm

Pracovní tlak 6,3–6,7 barů

Zásobník  130 spon

Vnitřní průměr rozevřené 

spony: 20,3

Vnitřní průměr uzavřeného 

kroužku: 7,9–10,7

Drát: Ø 1,75 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Vnitřní průměr rozevřené 

spony: 20,3

Vnitřní průměr uzavřeného 

kroužku: 7,9–10,7

Drát: Ø 1,75 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

Robustní a velmi odolné mechanické kleště 

na velké C -kroužky 38 mm.

Zásobník na jeden pásek se 40 kroužky

Pro spojování drátěných košů, matrací a sítí opěrných 

stěn – gabionů.

Hmotnost  4,3 kg

Délka   680 mm

Šířka   130 mm

Výška   160 mm

Zásobník  40 kroužků
Vnitřní průměr rozevřené 

spony: 38 mm

Vnitřní průměr uzavřeného 

kroužku: 14,3–15,9 mm

Drát: Ø 3,0 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez



MECHANICKÉ  SPONKOVAČKY
PC8000

H30-8

PC2K

P7
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STCR5019 .

STCR5019 .

STCR5019 .

SR8

Nová mechanická sponkovačka, 

nástupce modelu PC4000.

Patentované spony se hřbetem do stříšky zajišťují 

vyšší odolnost proti vytažení z materiálu.

Robustní, odolná konstrukce.

Pohotový nástroj pro přichycení čalounění, izolačních 

folií, parozábran, papíru, kartonu, koberců ke dřevu.

Hmotnost 1,0 kg

Délka 180 mm

Šířka 30 mm

Výška 159 mm

Zásobník  84 spon
Spony délky: 4–14 mm

Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm

Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, 

nerez

Ruční sponkovací kladivo.

Spony se zaráží klepnutím na materiál.

Hřbet spony do stříšky zajišťuje vyšší odolnost proti 

vytažení z materiálu.

Použití pro rychlé přichycení izolačních folií, kartonu, 

papíru ke dřevu při pokrývání střech 

a balení materiálu.

Hmotnost 0,81 kg

Délka 298 mm

Šířka 35 mm

Výška 66 mm

Zásobník  84 spon
Spony délky: 4–10 mm

Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm

Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, 

nerez

Zcela nové sponkovací kladivo.

Umožňuje vložit dva pásky spon naráz.

Velka patka pro zamezení protrhnutí sponkovaného 

materiálu

Použití pro rychlé přichycení izolačních folií, kartonu, 

papíru ke dřevu při pokrývání střech 

a balení materiálu

Hmotnost 0,99 kg

Délka 320 mm

Šířka 40 mm

Výška 76 mm

Zásobník  168 spon
Spony délky: 6–12 mm

Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm

Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, 

nerez

Mechanické kleště na C-kroužky v pásku.

Po sevření dojde k uzavření spony do kroužku.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, 

autosedaček, klecí.

Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.

Upevňování sítí proti ptákům.

Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.

 

Hmotnost 0,36 kg

Délka 183 mm

Šířka 21 mm

Výška 91 mm

Zásobník  50 spon

Vnitřní průměr rozevřené 

spony: 19,0 mm

Vnitřní průměr uzavřeného 

kroužku: 7,1–9,1 mm

Drát: Ø 1 x 1,75 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, 

nerez

NOVINKA



MECHANICKÉ SEŠÍVAČKY
P3

B8P

P6C-6

P6C-8 P6C-8F P6C-8P

14

SP1906

STCR2115.

STH2619.

STH5019.

Nejmenší model mechanické sešívačky na spony 

6 mm dlouhé.

Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové 

sešití více vrstev do 4 mm.

Pro běžné použití v kancelářích, skladech.

Sešívání papíru, folií, tenkých kartonů.

Přišívání etiket k sáčkům.

Hmotnost 0,23 kg

Délka 175 mm

Šířka 20 mm

Výška 85 mm

Zásobník    208 spon
Spony délky: 6 mm

Vnější šířka hřbetu: 9,3 mm

Drát: Ø 0,50 x 0,50 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, 

nerez

Silné kleště s pákovým mechanismem na spony 

až 10 mm dlouhé.

Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové 

sešití více vrstev do 7 mm.

Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.

Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, 

netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj. Přišívání etiket.

Hmotnost 0,41 kg

Délka 200 mm

Šířka 33 mm

Výška 86 mm

Zásobník    160 spon
Spony délky: 6 a 10 mm

Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm

Drát: Ø 0,50 x 0,50 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, 

nerez

Nejsilnější z řady sešívaček s pákovým mechanismem 

na spony až 10 mm dlouhé.

Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové 

sešití více vrstev do 7 mm.

Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.

Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, 

netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj. Přišívání etiket.

Hmotnost 0,43 kg

Délka  200 mm

Šířka 34 mm

Výška 87 mm

Zásobník  160 spon

Spony délky: 6 a 10 mm

Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm

Drát: Ø 0,50 x 0,65 mm

Materiál: zinkovaná ocel

Nejoblíbenější silné mechanické kleště.
Sešívá široké spony, které zajišťují větší odolnost proti 
vytržení sešitého materiálu.
Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě. 
Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, 
netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj.
Modifi kace P6C-8F s vedením pro sešívání 
zakroucených hrdel sáčků a pytlů; P6C-8P s bodcem 
pro sešívání kartonových krabic.  

Hmotnost 0,43 kg

Délka 200 mm

Šířka 34 mm

Výška 87 mm

Zásobník  80 spon Spony délky: 6 a 10 mm

Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm

Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, 

nerez



Zastoupení pro ČR a SR: Kancelář tel/fax: +420 518 341 657

TONA a.s.  GSM: +420 602 745 440

Středisko Bostitch  e-mail: popovsky@iol.cz; ppopovsky@stanleyworks.com

Chvalovická 326  www.bostitch.cz 

289 11 Pečky  www.stanley-bostitch.cz


