
 

 34°
© BeA SK, 04/2013   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Zvláštne príslušenstvo 
Objednávacie číslo Popis 
  
Všetky sponkovačky a klincovačky BeA sa dajú ľahko použiť aj v zostave 
stacionárnych zariadení. Prvky pre zostavy dodávame samostatne. 

Všetky prístroje BeA spĺňajú požiadavky smernice 
2006/42/ES a normy STN EN 792-13+A1. 

 

Klincovačka BeA  
                     
 
                                                      
 

typ R 60-34° 
Jednoduchá klincovačka, primárne určená pre 
montážne práce s kotviacimi klincami pri montáži 
kovania na drevené konštrukcie. Pomerne štíhla 
konštrukcia klincovačky umožňuje prácu aj 
v rohoch a kútoch. Užívateľský komfort zvyšuje 
možnosť individuálneho nasmerovania vzduchu 
odchádzajúceho z pracujúcej klincovačky a aj 
praktický záves pre ľahké odloženie klincovačky 
v priebehu prípravných prác. Správne nasadenie 
klinca na otvor v kovaní umožňuje špička vyústenia.
Vyústenie je súčasne vybavené vodiacou lištou, 
ktorá zaručuje kolmé navedenie klinca do otvoru v 
kovaní. Klince sú zatĺkané jediným úderom, 
k optimálnemu pritiahnutiu kužeľa hlavy klinca do 
kovania napomáha plynule nastaviteľná hĺbka 
nastrelenia klinca. Výstrelom naprázdno zabraňuje 
aretácia kontaktnej poistky.    

Typické použitie: 
Pripevňovanie tesárskeho kovania (strešné 
konštrukcie, záhradné drevené stavby, 
drevostavby) atď. 

Rozmery: dĺžka - 350 mm 
                 výška - 359 mm 
                  šírka - 110 mm 

Technické dáta 
Typové označenie: R 60-34° ES
Objednávacie číslo: 12100507
Plnenie zásobníka: zadné
Bezpečnostná poistka: úplné postupné spúšťanie
Adjustované klince typ: R 34 kotviaci
Kapacita zásobníka: 28 kusov klincov
Kusov klincov v páse: 25 kusov
Pracovný tlak vzduchu: 0,5 – 0,8 MPa
Potrebný tlak vzduchu: 0,8 MPa
Spotreba vzduchu na 1 pracovný cyklus: 2,0 litra pri 0,7 MPa
Prípojná hadica: ø 9 mm vo svetlosti
Hladina merného akustického výkonu A: LWA, 1s, d = 103,3 dB
Hladina merného akustického tlaku A: LpA, 1s, d = 98,7 dB
Hmotnosť: 2,70 kg
Vibrácie: ah,w, = 3,56 m/s2

 
 

Obsah balenia: klincovačka, ochranné okuliare, imbusové kľúče olej, návod na 
obsluhu, prepravný kufrík 

S výhradou technických zmien

 



 

 
NK oceľ, pozinkovaný povrch BK oceľ, bez povrchovej ochrany LM hliníková zliatina MS mosaz 
NKH oceľ vyššia pevnosť, pozinkovaný povrch BKS oceľ najvyššia pevnosť, bez povrchovej ochrany NR koróziivzdorná oceľ 1.4401 HZ navrstvená adhézna hmota
NKS oceľ najvyššia pevnosť, pozinkovaný povrch VZ oceľ, hrubá vrstva v pozinkovanom povrchu RF koróziivzdorná oceľ 1.4301 RAL farebná úprava povrchu, odtieň RAL
DP pilový strih SA stupňový strih   IA vnútorný strih AA vnútorný strih 

značenie najčastejšie používaného prevedenia spojovacieho materiálu BeA:

BeA CS, spol. s r.o. 
M.Pišúta 4002 
031 01Liptovský Mikuláš 
 

Tel.: +421/44/5524262 
Fax: +421/44/5524095 
 

www.bea.sk 
e-mail: info@sk.bea-group.com  
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Klincovačka BeA 
typ R 60-34° 
  
       typ: R34 kotviaci              

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R34 = šikmý pás, klince spojené papierovou páskou 

 
 
 
           

 Všetky klince typ R34 sú štandardne dodávané v prevedení HZ. 
 Klince typ R34 sú certifikované podľa normy EN 14592, zodpovedajú požiadavkám Eurokódu 5. Na webových 

stránkach skupiny BeA je na stiahnutie tabuľka s nameranými charakteristikami a triedami použitia klincov. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

Adjustované klince L = dĺžka 
v mm 

R34 ø4,0 NK kotviaci 40 - 60 
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