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Pneumatická sponkovačka na kartony 
s dlouhým spodním ramenem. K dokoupení 
C-rameno pro šití dvou chlopní vedle sebe.
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
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,4 l

Zásobník  100 spon

Spony délky: 10, 12 a 15 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm
Drát: Ø 0,6 x 2,60 mm
Materiál: zinkovaná ocel
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Pneumatická sešívačka na kartony 
s dlouhým spodním ramenem. K dokoupení 
C-rameno pro šití dvou chlopní vedle sebe.
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.

Pneumatická sešívačka na kartony pro silnější vrstvy, 
pro spony do 25 mm.

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
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,4 l

Zásobník  168 spon

Hmotnost 2,10 kg

Délka 350 mm
Šířka 70 mm
Výška 300 mm

Pracovní tlak 5,0–6,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,1 l

Zásobník  160 spon

Spony délky: 10, 12 a 15 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm
Drát: Ø 0,48 x 1,30 mm
Materiál: zinkovaná ocel

Spony délky: 12-25 mm
Vnější šířka hřbetu: 13,2 mm
Drát: Ø 0,6 x 1,60 mm
Materiál: zinkovaná ocel

STCR5019 .

Lehké a výkonné pneumatické  sešívací kleště.
Sešívají široké spony, které zajišťují odolnost 
proti vytržení sešitého materiálu.

Pro náročnější použití ve skladech a  výrobě.
Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu, 
netkaných textilií, pryže, síťoviny. 
Přišívání papírových etiket k sáčkům se zbožím.

Hmotnost 1,09 kg

Délka 250 mm
Šířka 68 mm
Výška 235 mm

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,6 l

Zásobník  80 spon

Spony délky: 6–10 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm
Materiál: zinkovaná ocel


