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Zvláštní příslušenství 
Objednací číslo Popis 
  
Sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě 
stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.       

Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES, 
norem ČSN EN ISO 11148-13 a ČSN EN ISO 12100. 

 

Hřebíkovačka BeA,  
                     
 
                                                      
 

typ SK335-201 C 
Velmi lehká hřebíkovačka, která je určená pro 
lehké montážní práce, především s měkkými 
materiály. Pracuje s hřebíky řady SK 300. Těleso 
hřebíkovačky a části jejího zásobníku, jsou 
vyrobeny z rázuvzdorného plastu, tím bylo 
dosaženo velmi příznivé hmotnosti hřebíkovačky. 
Průhledná část lišty zásobníku umožňuje 
snadnou kontrolu množství zbývajících hřebíků. 
Při vyprázdnění zásobníku je současně blokováno 
spouštění, nedochází tak k poškození povrchu 
připevňovaného materiálu. Hřebíkovačka je také 
vybavena jednoduchým, stupňovým stavítkem 
pro definování hloubky nastřelení hřebíku, za 
současného použití plastového krytu pojistky tak 
lze dosáhnout perfektních výsledků. Vzduch 
odcházející z pracující hřebíkovačky je možno si 
individuálně nasměrovat.  

Typické použití: 
Lištování oken, dveří a různých profilů, 
stylový nábytek, realizace interiérů, drobné 
dřevěné výrobky, košíkářské zboží, atd. 

Rozměry:  délka - 254 mm Hmotnost: 
výška - 213 mm 0,80 kg 

                  šířka - 53 mm 

Technická data 
Typové označení: SK335-201 C  
Objednací číslo: 12100004  
Plnění zásobníku: postranní   
Bezpečnostní pojistka: kontaktní spouštění  
Adjustované hřebíky typ: SK 300  
Kapacita zásobníku: 100 kusů hřebíků  
Kusů hřebíků ve sloupku: 50 kusů hřebíků  
Pracovní tlak vzduchu: 0,5 – 0,8 MPa  
Potřebný tlak vzduchu: 0,8 MPa  
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus: 0,46 litru při 0,6 MPa  
Přípojná hadice: ø 9 mm ve světlosti  
Hladina měrného akustického výkonu A: LWA, 1s, d = 87,2 dB (K=2,50 dB)  
Hladina měrného akustického tlaku A: LpA, 1s, d = 80,6 dB (K=2,50 dB)  
Vibrace: ah,w, = 3,18 m/s2 

(K=0,19m/s2) 
S výhradou technických změn 

 
 

Obsah balení: hřebíkovačka, přepravní kufřík, návod k obsluze,  
seznam náhradních dílů, zástrčný klíč  

 

 

 

detail kontaktní pojistky, 
s nasazeným plastovým krytem 



 

 
NK ocel, pozinkovaný povrch BK ocel, bez povrchové ochrany LM hliníková slitina MS mosaz 
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany NR korozivzdorná ocel 1.4401 HZ navrstvená adhezní hmota 
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu RF korozivzdorná ocel 1.4301 RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL 
DP pilový střih SA stupňový střih   IA vnitřní střih AA vnější střih 

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA: 

BeA CS, spol. s r.o. 
Nad Rokytkou 24 
190 12  Praha 9-Dolní Počernice 
 

Tel.: 281 931 117 
 

www.bea-cs.cz 
e-mail: info@cz.bea-group.com  
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Hřebíkovačka BeA, 
typ SK335-201 C  

  

typ: SK 300              
                
 
 
 
 
 
 
 
 
SK 300 = hřebíky řady SK jsou adjustovány do krátkých pásů 

 
 
 
 
           

 Základní provedení hřebíků řady SK 300 je NK. 
 Vybrané délky hřebíků řady SK 300 jsou k dodání i v provedení NR. 
 Vybrané délky hřebíků řady SK 300 jsou k dodání i v provedení RAL. 
 BeA vyrábí adjustované hřebíky řady SK 300 v závodech s certifikací dle ISO 9001 a ISO 14001. 
 Další dokumentace k hřebíkům řady SK 300 na vyžádání. 

  
 

         
 
 
 

Adjustované hřebíky  
typ 

Délka 
L (mm) 

Rozměr drátu  
a x b (mm) 

Rozměr hlavy  
k x b (mm) 

Výška hlavy  
h (mm) 

SK 300 10 – 35  1,05 x 1,27 1,90 x 1,27 1,10 
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