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Vážení zákazníci,
v tomto katalógu nájdete informácie o našich produktoch BeA, 

ktoré je možné zaradiť do kategórie Spojovacie systémy BeA.

Skupina BeA je jedným z popredných európskych výrobcov 

pneumatického náradia a spojovacích prostriedkov pre priemysel, 

remeselníkov a obchodné spoločnosti. Je viac ako 100 rokov 

spoľahlivým partnerom pre obalový a nábytkársky priemysel, 

stavebníctvo a tiež pre automobilový priemysel, vrátane jeho 

dodávateľov. V oblasti pneumatického, nastreľovacieho náradia 

a spojovacích prostriedkov má BeA viac ako štyridsať registro-

vaných patentov.

Naše pneumatické a plynom poháňané prístroje „made in 

Germany“ a náš spojovací materiál (priemyselné spony, klince 

bez hlavičiek, klince so zápustnou hlavou, vlnovce, adjustované 

klince a skrutky, tesárske kovanie a ďalšie typy spojovacích 

prostriedkov) sú zárukou najvyššej kvality a spoľahlivosti. Pre 

udržanie tohto štandardu je náš výrobný program neustále 

rozširovaný a skvalitňovaný. 

Obchodní zástupcovia BeA  

Naši regionálni obchodní zástupcovia sú pripravení poradiť 

a pomôcť Vám, našim zákazníkom. Na základe návštevy Vašej 

výroby alebo prevádzky odporučia vhodný prístroj a spojovací 

materiál, ktorý bude riešiť Vaše konkrétne výrobné požiadavky.    

Kompletný program BeA a aktuálne informácie nájdete na internete: www.bea.sk 
Tu nájdete tiež podrobné katalógové listy prístrojov v podobe PDF súborov.

Sídlo spoločnosti

BeA Slovensko, spol. s r. o.  

M. Pišúta 4002

031 01 Liptovský Mikuláš

Telefón 044/55 24 262

Fax 044/55 23 043

Obchodné oddelenie

Jana Kubošiová T: 044/55 24 262

E: jana.kubosiova@sk.bea-group.com F: 044/55 23 043

Pracovná doba: pondelok – piatok, 7.30 – 15.30 

Servis

Milan Burian T: 0907 848 807

E: milan.burian@sk.bea-group.com F: 044/55 23 043

Pracovná doba: pondelok – piatok, 7.30 – 15.30 

Internet

E-mail info@sk.bea-group.com

Webové stránky www.bea.sk

Vlastimil Zverko
Mobil 0905 801 956

vlastimil.zverko@sk.bea-group.com

Branislav Jeriga  
Mobil 0905 801 955

branislav.jeriga@sk.bea-group.com

Marek Mihalik
Mobil 0905 517 694

marek.mihalik@sk.bea-group.com

BeA je členom v týchto asociáciách:

Ponuka a servis od firmy BeA
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Výrobky značky BeA sú na slovenskom trhu už od roku 1967. Potreba a záujem výrazne posilniť značku BeA na slovenskom trhu 

viedla v júli 1998 k založeniu Joint Venture BeA Slovensko, ktorá sa v marci 2012 pretransformovala na 100-percentnú dcérsku 

spoločnosť nemeckej firmy Joh. Friedrich Behrens AG.

Naša spoločnosť úzko spolupracuje s výrobným závodom materskej spoločnosti v Ahrensburgu v Nemecku a súčasne aj s výrob-

ným závodom našej sesterskej spoločnosti BeA CS v Lobendave, ktorý vyrába spojovací materiál: priemyselné spony a vlnovce, 

klince bez hlavičiek, klince s guľatou hlavičkou a klince s hlavou tvaru D, pre celý trh skupiny BeA.

Od roku 2010 je výrobný závod v Lobendave certifikovaný podľa ISO 9001 a ISO 14001. Vyrába spojovací materiál, ktorý spĺňa 

nielen požiadavky našich zákazníkov na vysokú kvalitu, ale niektoré typy spojovacieho materiálu sú certifikované podľa stavebnej 

normy EN 14592 a DIN 1052.

BeA na Slovensku

Obsah
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SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK
Zodpovedajúci 

prístroj na strane

Spony typ 14 30, 31, 35, 52

Spony typ 33 35

Spony typ 42 33

Spony typ 71 23, 24, 53

Spony typ 72 24, 25

Spony typ 74 25, 60

Spony typ 80/380 21, 22, 54, 55, 59

Spony typ 90 27

Spony typ 92 28, 29

Spony typ 94 29

Spony typ 95 25, 54

Spony typ 97 26, 60

Spony typ 98 26

Spony typ 110 54

Spony typ 140 33

Spony typ 145 33

Spony typ 146 33

Spony typ 155 30, 31, 35, 52

Spony typ 180 32

Spony typ 195 54

Spony typ 200 32

Spony typ 246 34

Spony typ 346 34

Spony typ Rapid 53 61

Spony typ Rapid 140 61, 62

Spony typ CL 22 56

Spony typ CL 16 × 1,6 FLEX 56

Spony typ CL 20 × 1,8 FLEX 56

Spony kartonážne typ Packfix (A) 62, 63

Spony kartonážne typ Clincher (C) 62, 63

Spony kartonážne typ AGR 63

Spony kartonážne typ CRR 63

Spony plastové typ P8 60

Spony typ Vertex 56

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK
Zodpovedajúci 

prístroj na strane

Spony typ V pre rámovanie 83

Klince typ S 100 37

Klince typ S 500 40

Klince typ S 700 37

Klince typ SK 200 37

Klince typ SK 300 16, 37, 38, 58

Klince typ SK 400 16, 39

Klince typ RSK 500 40

Klince typ SKAM 300 38

Klince typ SKAM 400 40

Klince typ SKDA 600 15, 40

Klince typ T 35, 43, 52

Klince typ BDC 45, 46, 47, 48

Klince typ TC 45, 47, 49

Klince typ EPAL 48

Klince typ DPN 49

Klince typ R20 41, 42

Klince typ D34 13, 42

Klince kotviace typ R34 14, 43

Klince oceľové SKS 600 40

Klince oceľové typ CN 17

Vlnovce typ WM 51

Vlnovce typ W 51

Vlnovce typ W MAXI 51

Hmoždinky typ MN 6 57

Káblové príchytky typ KS 59

Nosiče políc typ BT 53

Plastové podložky a spony pre fólie 57

Klince ozdobné typ ZN 100 58

Závesy RapidClip® 53

BeFIX skrutky adjustovné 71, 72, 73

Kovanie pre drevené konštrukcie 75

Tavné lepidlo – tyčinky Ø 12mm 77

Tavné lepidlo – tyčinky Ø 43 mm 78, 79

Kde nájdete vhodný prístroj pre konkrétny typ spojovacieho prostriedku

THE POWER OF FASTENING
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Použitie Spojovací prostriedok

Tesárske 
kovanie

Kotviace klince

Latovanie Spony typ 155

Klince BDC

Klince D34

Klince R20

Konštrukcie 
krovov

Klince R20

Klince D34

Klince BDC

Konštrukcie 
panelov

Spony typ 14

Spony typ 155

Spony typ 180

Klince BDC

Klince R20

Klince D34

Izolácie Spony typ 95

Spony typ 80/380

Spony typ 140

Spony typ 246

Spony typ 346

Klince DPN

Sanitárne 
konštrukcie

Oceľové klince CN

T-klince

Elektroinštalácie Oceľové klince CN

Spony typ 140

Okná, dvere Klince SK 300

Klince SK 400

Klince S 500 Alu

Klince SKAM 300

Klince SKAM 400

Klince SKDA 600

Stavebníctvo

Použitie Spojovací prostriedok

Fasády Spony typ 14

Spony typ 180

Klince SKDA 600

Klince BDC

TC-klince

Konštrukcie Spony typ 97

Spony typ 90

Spony typ 92

Spony typ 155

Klince SK 200

Klince SK 300

Dvere a zárubne Klince SK 200

Klince SK 300

Klince SKAM 300

Klince SKAM 400

Klince RSK 500

Schodištia T-klince

Klince RSK 500

Klince SKDA 600

Klince SKAM 400

Podlahy Spony typu 14

Spony typu 180

Klince BDC

Klince RSK 500

Klince SKDA 600

Terasy Páskované skrutky

Klince BDC

Klincové skrutky

Lišty Klince SK 300

Klince SKAM 300

Klince SKDA 600

Oceľové klince SKS 600
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Obaly

Použitie Spojovací prostriedok

Kartóny Spony na uzatváranie kartónových 

obalov Packfix

Spony na uzatváranie kartónových 

obalov Clincher

Spony typ 95

Spony typ 195

Tavné lepidlo

Drevené 
debny

Spony typ 94

Spony typ 14

Spony typ 155

Spony typ 180

Klince BDC

Klince R20 

Klince D34

Nábytok

Použitie Spojovací prostriedok

Sedací 
nábytok

Spony typ 71

Spony typ 92

Spony typ 80/380

Závesy RapidClip

Spony CL

Klince bez hlavičky S 100

Skriňový 
nábytok

Klince SK 200

Klince SKAM 300

Páskované skrutky

Klince SK 300

Spony typ 97

Spony typ 92

Spony typ 92

Použitie Spojovací prostriedok

Postele Spony typ 80/380

Spony typ 94

Spony typ 98

Klince BDC

Spony 14

Spony Vertex

Použitie Spojovací prostriedok

Ľahké drevené 
obaly

Spony typ 90

Spony typ 92

Spony typ 94

Spony typ 14

Klince SK 300

Klince SKAM 300

Klince SK 400

T-klince

Palety Spony typ 180

Klince BDC

Klince EPAL

Značkovacie spony

THE POWER OF FASTENING
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14 / 32 - 613 E

typ spony BeA 

max. dĺžka v mm

  typ prístroja BeA 

prevedenie prístroja

Systém značenia prístrojov BeA

Prevedenie prístroja
C Kontaktné spúšťanie

E Jednotlivé postupné spúšťanie

ES Úplné postupné spúšťanie

L Dlhý zásobník

A Automatický ventil

GL Pre zasklievanie

SP Rozvieracie vyústenie

PR Vyústenie profilu

LN Predĺženie vyústenia

K Kožušnícke vyústenie

SCH Štíhle vyústenie 

GC Zásobník pre veľké zvitky klincov 

Značenie materiálu spojovacieho prostriedku
BK Oceľ čistá, bez povrchovej úpravy

VK Oceľ, pomedený povrch (len pre kartonáž) 

NK Oceľ, pozinkovaný povrch

NKH Oceľ vyššej pevnosti, pozinkovaný povrch

NKS Oceľ najvyššej pevnosti, pozinkovaný povrch

VZ Oceľ s hrubou vrstvou zinku, pre stavebníctvo

FV Oceľ, žiarivo zinkovaný povrch

BZ Oceľ, vrstva Zn+Al (Bezinal)

LM Hliníková zliatina

RF Nerezový materiál [1.4301]

NR Nerezový materiál [1.4401]

KU Meď

MS Mosadz

KA Kanthal

Značenie možných prevedení povrchu
GR Ryhovaný povrch spony

RAL Farebná úprava povrchu v odtieňoch RAL

HZ Navrstvená adhézna hmota

R Konvexný driek

SB Skrutkový driek

NG Klincová skrutka

Systémy značenia BeA
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Štandard BeA: Všetky typy priemyselných spôn, S-klincov, SK-klincov, SKDA-klincov a SKAM-klincov majú v základnom prevedení dlátový strih. 

Štandard BeA: Všetky ostatné typy klincov majú v základnom prevedení diamantovú špičku.

Poznámka: Pri strihoch IA, AA, DP ovplyvňuje mieru zakrivenia spony hustota spájaných materiálov.

Vybraté prevedenia priemyselných spôn BeA

dlátový strih

(štandard)

vnútorný strih

(IA)

vonkajší strih

(AA)

rozovretie*

(SP)

stupňový strih

(SA)

pílový strih

(DP)

Označenie prevedenia ostria priemyslelných spôn Označenie spôsobu adjustovania klincov

DP Pílový strih BDC Klince vo zvitku, spojené drôty

SP Rozovretie* TC Klince vo zvitku, v plastovom nosiči

IA Vnútorný strih R20 Klince v páse

AA Vonkajší strih R34 Klince v páse

EA Jednosmerný strih D34 Klince  v páse, hlava tvaru D

CD Strih pre dve vrstvy dosiek zo sadrokartónu DPN Klince vo zvitku, s veľkou hlavou

SS Tupá špička Duplex Klince vo zvitku, s dvojitou hlavou 

* Prevedenie SP je patentovo chránené.

Prevedenie ostria

Pre priemyselné spony typu 155 v dĺžkach 38 – 65 mm a typu 

180 v dĺžkach 40 – 80 mm, vždy v prevedení VZ HZ alebo NR HZ 

sú vystavené certifikáty podľa DIN 1052.

Pre priemyselné spony typu 246 v dĺžkach 75 – 130 mm, vždy 

v prevedení VZ HZ a NR HZ je vystavený certifikát podľa DIN 

1052.

Pre konvexné klince vo zvitkoch, pásoch a D34 je vystavený 

certifikát podľa DIN 1052, trieda nosnosti III.

D IN  1052 Klince s hladkým driekom vo zvitkoch, pásoch a D34 

zodpovedajú požiadavkám DIN 1052 pre značenie Ü.

E U R O P E A N  P A L L E T  A S S O C I A T I O N E PA L

BeA je partner asociácie EPAL, zodpovedajúce konvexné klince 

sú vybavené schválením EPAL.

 

Dodávané klince a priemyselné spony určené pre 

stavebnictvo sú vyrobené v súlade s harmonizova-

nou normou EN 14592. Pevnostné parametre sú 

obvykle uvedené na balenie a ich prehľad a Prehláse-

nie o vlastnostiach je na stiahnutie na webových 

stránkach BeA.

Všetky dodávané prístroje BeA zodpovedajú požia-

davkám smernice 2006/42/ES a sú označené 

značkou zhody CE.

Niektoré typy nášho tesárskeho kovania majú 

schválenie ETA.

Systémy značenia BeA

BeA certifikáty 

EN 14592
Eurocode 5

Informujte sa na aktuálnu cer tifikáciu nami dodávaného tovaru.

THE POWER OF FASTENING
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Klincovačka BeA Autotec typ 268 pre klince  
vo veľkom zvitku 

Klincovačka s vedením 

a s pojazdnými kolieskami, 

pre pripevňovanie latiek, 

napríklad na plášť drevostavby

WEK 100 je len o málo väčší ako pracovný 
stôl, umožňuje ale automatickú výrobu 
kompletných panelov pri obsluhe len 
jednou osobou. 

+++ NOVINKY +++ NOVINKY +++ NOVINKY +++ NOVINKY +++                   

Klincovačky BeA Autotec pre 

klince s guľatou hlavou. Klince 

do dĺžky až 160 mm sú 

použité pre zhotovenie 

konštrukcie roštu panelu. 

Predĺžené zásobníky klinco-

vačiek BeA Autotec sa ľahko 

a pohodlne plnia zhora.

Klincovačka BeA Autotec typ 270 pre klince
v pásoch

Jednoduchou výmenou celej 

kazety zásobníka rýchle 

a pohodlne doplníme sponko-

vačku BeA Autotec zásobou 

spôn. Multifunkčný most 

s CNC riadením vedie sponko-

vačku po povrchu steny 

drevostavby, sponkovačka 

pripevňuje opláštenie k roštu 

panelu. Sponkovačky BeA rady 

Autotec majú výkon až 10 na- 

strelených spôn za sekundu pri 

plnej kontrole funkcií.

Sponkovačka BeA Autotec typ 264 s výmennou
kazetou pre spony typu 155 a 180

BeA Autotec
●  dôraz na hospodárnosť 

●  minimálne prestoje pri doplňovaní spojovacieho materiálu 

●  výrobné možnosti podľa individuálnych požiadaviek 

●  vysoká kvalita 

●  vzájomne zladené riešenia 

●  prvotriedny servis a podpora 

●  optimálny pomer cena/výkon

ETA
Európske technické schválenie

ETA-12/0354

Kombinovaný stroj WEK 100 
od firmy Weinmann, určený pre 
výrobu panelov drevostavieb, 
osadený prístrojmi BeA Autotec

Ideálny pre

výrobu drevených 

rámových 

konštrukcií

Charakteristické vlastnosti:
●  Výroba hotových konštrukčných panelov jedným pracovníkom

● Výroba rastra panelu aj jeho opláštenie na jednom pracovisku

● NC – systém zaručuje precíznu výrobu

● Jednoduché a precízne nastavenie hranolu

● Umožňuje kusovú výrobu i jediného panelu

● Automatické polohovanie

●  Riadiaci pult je možné premiestniť na vhodnú pozíciu pre 

pohodlnú obsluhu

●  Dve možnosti pre rámové konštrukcie – výroba klincovačkou 

BeA Autotec alebo sponkovačkou BeA Autotec

● CNC súradnice pre ľubovoľný klincový obrazec

● Jedinečný, bezbariérový bezpečnostný koncept

Konstrukčné skrutky BeFIX
BeFiX tvrdená oceľ, povrchová úprava: modrý galvanický zinok, 

neobsahujú šesťmocný chróm, schválenie ETA

Novinka: 

voľne sypané 

skrutky

10



                 +++ NOVINKY +++ NOVINKY +++ NOVINKY

BeA 200/90-838C
pre spony typ 200 v dĺžkach 

40 – 90 mm, pre protipožiarne 

opláštenie a protipožiarne prestupy 

v drevených konštrukciách

Charakteristické vlastnosti:
● nastaviteľná hĺbka nastrelenia spony 
●  ergonomicky optimalizovaná rukoväť s ochranou 

proti podchladeniu
●  ľahká kontrola a rýchle dopĺňanie zásobníka

BeA 180/90-839C
pre spony typ 180 

v dĺžkach 40 – 90 mm 

BeA 346/200-951
pneumatická sponkovačka 

pre pripevňovanie izolačných 

drevovláknitých dosiek, vybavená 

klzákom a pojazdným kolieskom

Sponkovačky BeA pre spony 
zo silných drôtov 

Sponkovačky BeA  
pre hrubé izolácie

Pripravená pre 

montáže 

protipožiarneho 

opláštenia

Riešenia pre

izolácie pasívnych 

domov

BeA Autotec 285
pneumatická sponkovačka pre 

pripevňovanie drevovláknitých 

izolačných dosiek, určená pre zabu-

dovanie do výrobných zariadení

● spony typ 346 sú dodávané v dĺžke 200 mm 
●  spony sú vyrábané len v prevedení NR 
●  ideálne riešenie pre maximálne zníženie 

energetickej náročnosti drevostavieb

THE POWER OF FASTENING
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BeA klincovačky 
s plynovým pohonom



BeA klincovačky s plynovým pohonom

Názov výrobku D 90-660 ES
klincovačka s plynovým pohonom, dodávaná v kufríku

Typické použitie: strešné konštrukcie, debnenie, latkovanie, montáž drevostavieb, suchá vnútorná 

výstavba, rekonštrukčné práce atď.

Objednávacie číslo 12100513 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 374 × 378 × 108 mm viď str. 93

Hmotnosť 3,4 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ D34
Rozsah dĺžky klinca  50 – 90 mm 

Kapacita zásobníka cca 66 ks klincov podľa priemeru drieku

Náplň paliva nádobka BeA (obsah 40 g plynu)

Akumulátor NiMh, 6 V/1.650 mAh

Počet cyklov z palivovej náplne* až 1.100 nastrelených klincov

Počet cyklov z akumulátoru na jedno 

nabitie*
až 4.500 nastrelených klincov

Maximálny počet cyklov za 1 sekundu* 2 až 3 nastrelené klince

Maximálny počet cyklov za 1 hodinu* až 1.000 nastrelených klincov

*  Skutočný počet pracovných cyklov ovplyvňuje teplota vzduchu, nadmorská výška 

a spôsob práce.

Názov výrobku BeA 165
 nádobka s plynom (40 g /80 ml)

Objednávacie číslo 10900508

  

ø 2,9 (3,1)

ø 5,1 (5,2)

EN 14592
Eurocode 5

THE POWER OF FASTENING
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BeA klincovačky s plynovým pohonom

Názov výrobku R 60-664 ES
klincovačka s plynovým pohonom, 

dodáváná v kufríku

Typické použitie: montáže drevených konštrukcií pomocou tesárskeho kovania 
(strešné konštrukcie, drevostavby, záhradné drevené stavby) atď.

Objednávacie číslo 12100512 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 355 × 393 × 108 mm viď str. 93

Hmotnosť 3,6 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjust. klince typ R34 kotviace
Rozsah dĺžky klinca  40 – 60 mm 

Kapacita zásobníka 30 ks kotviacich klincov

Náplň paliva nádobka BeA (obsah 40 g plynu)

Akumulátor NiMh, 6 V/1.650 mAh

Počet cyklov z palivovej náplne* až 1.100 nastrelených klincov

Počet cyklov z akumulátoru na jedno 

nabitie*
až 4.000 nastrelených klincov

Maximálny počet cyklov za 1 sekundu* 2 až 3 nastrelené klince

Maximálny počet cyklov za 1 hodinu* až 1.000 nastrelených klincov

*  Skutočný počet pracovných cyklov ovplyvňuje teplota vzduchu, nadmorská výška

a spôsob práce.

Názov výrobku BeA 165
 nádobka s plynom (40 g /80 ml)

Objednávacie číslo 10900508

ø 4,0

ø 8,0

EN 14592
Eurocode 5
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BeA klincovačky s plynovým pohonom

Názov výrobku SKDA 664-650 E
klincovačka s plynovým pohonom, 

dodávaná v kufríku

Typické použitie: montážne a dokončovacie práce, predovšetkým v stavebníctve, 

napr. pripevňovanie líšt, montáž obkladov k podkladom z dreva atď.

Objednávacie číslo 12100518 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 320 × 305 × 134 mm viď str. 91

Hmotnosť 2,15 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjust. klince typ SKDA 600
Rozsah dĺžky klinca  32 – 64 mm 

Kapacita zásobníka 100 ks klincov

Náplň paliva nádobka BeA (obsah 18 g plynu)

Akumulátor NiMh, 6 V/1.650 mAh

Počet cyklov z palivovej náplne* až 1.100 nastrelených klincov

Počet cyklov z akumulátoru na jedno 

nabitie*
až 4.000 nastrelených klincov 

Maximálny počet cyklov za 1 sekundu* 2 až 3 nastrelené klince

Maximálny počet cyklov za 1 hodinu* až 500 nastrelených klincov

*  Skutočný počet pracovných cyklov ovplyvňuje teplota vzduchu, nadmorská výška

a spôsob práce.

Názov výrobku BeA 080
 nádobka s plynom (18 g /30 ml)

Objednávacie číslo 10900275 

Novinka

ø 1,76

ø 3

THE POWER OF FASTENING
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BeA klincovačky s plynovým pohonom

Názov výrobku SK 350-651 ES
klincovačka s plynovým pohonom, 

dodávaná v kufríku

Typické použitie: montážne a dokončovacie práce, predovšetkým v stavebníctve, 

napr. pripevňovanie líšt, montáž obkladov k podkladom z dreva atď.

Objednávacie číslo 12100519 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 320 × 285 × 86 mm viď str. 90

Hmotnosť 2,3 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjust. klince typ SK 300
Rozsah dĺžky klinca  15 – 50 mm 

Kapacita zásobníka 100 ks klincov

Náplň paliva nádobka BeA (obsah 18 g plynu)

Akumulátor NiMh, 6 V/1.650 mAh

Počet cyklov z palivovej náplne* až 1.100 nastrelených klincov

Počet cyklov z akumulátoru na jedno 

nabitie*
až 4.000 nastrelených klincov

Maximálny počet cyklov za 1 sekundu* 2 až 3 nastrelené klince

Maximálny počet cyklov za 1 hodinu* až 500 nastrelených klincov

*  Skutočný počet pracovných cyklov ovplyvňuje teplota vzduchu, nadmorská výška 

a spôsob práce.

Názov výrobku BeA 080
 nádobka s plynom (18 g /30 ml)

Objednávacie číslo 10900275 

Názov výrobku SK 464-652 ES
klincovačka s plynovým pohonom, 

dodávaná v kufríku

Typické použitie: montážne a dokončovacie práce, predovšetkým v stavebníctve, 

napr. pripevňovanie líšt, montáž obkladov k podkladom z dreva atď.

Objednávacie číslo 12100520 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 320 × 270 × 86 mm viď str. 91

Hmotnosť 2,15 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjust. klince typ SK 400
Rozsah dĺžky klinca  25 – 64 mm 

Kapacita zásobníka 100 ks klincov

Náplň paliva nádobka BeA (obsah 18 g plynu)

Akumulátor NiMh, 6 V/1.650 mAh

Počet cyklov z palivovej náplne* až 1.100 nastrelených klincov

Počet cyklov z akumulátoru na jedno 

nabitie*
až 4.000 nastrelených klincov 

Maximálny počet cyklov za 1 sekundu* 2 až 3 nastrelené klince

Maximálny počet cyklov za 1 hodinu* až 500 nastrelených klincov

*  Skutočný počet pracovných cyklov ovplyvňuje teplota vzduchu, nadmorská výška 

a spôsob práce.

Názov výrobku BeA 080
 nádobka s plynom (18 g /30 ml)

Objednávacie číslo 10900275 

  ø 3,1

  ø 1,9

    1,63 × 1,42

  1,27 × 1,05
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BeA klincovačky s plynovým pohonom

Názov výrobku CN 40-668 ES
klincovačka s plynovým pohonom, 

dodávaná v kufríku

Typické použitie: montáže prvkov elektroinštalácií, sanitárnych rozvodov, závesov pre podhľady 

atď. k podkladom z betónu alebo kovu v stavebníctve.

Objednávacie číslo 12100517 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 460 × 375 × 116 mm

Hmotnosť 3,8 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjust. klince typ CN
Rozsah dĺžky klinca  15 – 40 mm 

Kapacita zásobníka 40 ks klincov

Náplň paliva nádobka BeA (obsah 40 g plynu)

Akumulátor NiMh, 6 V/1.650 mAh

Počet cyklov z palivovej náplne* až 1.100 nastrelených klincov

Počet cyklov z akumulátoru na jedno 

nabitie*
až 4.000 nastrelených klincov

Maximálny počet cyklov za 1 sekundu* 2 až 3 nastrelené klince

Maximálny počet cyklov za 1 hodinu* až 1.000 nastrelených klincov

*  Skutočný počet pracovných cyklov ovplyvňuje teplota vzduchu, nadmorská výška

a spôsob práce.

Názov výrobku BeA 152
 nádobka s plynom (40 g)

Objednávacie číslo 10900276 

Názov výrobku CN 60-688 ES
klincovačka s plynovým pohonom, 

dodávaná v kufríku

Typické použitie: montáž protipožiarnych predelov, pripevňovanie plechových profilov pri suchej 

výstavbe ku: kovovým nosníkom, murivu, betónu; spoje dreva k betónu, kovu atď.

Objednávacie číslo 12000507 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 453 × 381 × 120 mm

Hmotnosť 3,68 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjust. klince typ CN
Rozsah dĺžky klinca  15 – 58 mm 

Kapacita zásobníka 40 ks klincov 

Náplň paliva nádobka BeA (obsah 40 g plynu)

Akumulátor NiCd, 6 V/2.000 mAh

Počet cyklov z palivovej náplne* až 1.100 nastrelených klincov

Počet cyklov z akumulátoru na jedno 

nabitie*
až 5.000 nastrelených klincov

Maximálny počet cyklov za 1 hodinu* až 1.000 za 1 hodinu

*  Skutočný počet pracovných cyklov ovplyvňuje teplota vzduchu, nadmorská výška

a spôsob práce.

Názov výrobku BeA 152
 nádobka s plynom (40 g)

Objednávacie číslo 10900276

ø 2,6 (ø 3,0)

ø 6,3

ø 2,6

ø 6,3

THE POWER OF FASTENING
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Pripevnenie montážneho profilu bez vŕtania – 50% úspora času 

s klincovačkou BeA CN60-688 ES

Eindringtiefe
min. 12 mm

Betondecke

UWProfil

EindRtiefe

min. 12 mm
Prienik do hĺbky, 

min 12 cm

Betón

BeA klincovačky s plynovým pohonom
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Dodávame v praktickom 
plastovom kufríku.

BeA klincovačky s plynovým pohonom

Názov výrobku Nabíjačka so sieťovým zdrojom 230 V ~

Objednávacie číslo 14509850

Názov výrobku Akumulátor, 6 V

Objednávacie číslo 14509849

Názov výrobku Olej, 100 ml

Objednávacie číslo 14407629

Názov výrobku Čistiaci prostriedok, 500 ml

Objednávacie číslo 14407630

THE POWER OF FASTENING
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BeA sponkovačky 
a kombinované 
prístroje



BeA sponkovačky pre spony zo slabých drôtov

Názov výrobku 380/16-420
sponkovačka,

k dodaniu aj s kontaktnou poistkou, 

s predĺženým zásobníkom ako typ 380/16-400L

Typické použitie: čalúnený nábytok pre autotechniku, automobilový priemysel, košíkársky tovar, 

kočiare atď.

Objednávacie číslo 12000063 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 221 × 144 × 43 mm viď str. 86

Hmotnosť 0,94 kg
 12,9 

 0,91 × 0,70 

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 80 a 380
Rozsah dĺžky spôn  6 – 16 mm 

Kapacita zásobníka 156 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,30 litra pri 0,6 MPa

Pre spony kratšie ako 6 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.

Názov výrobku 380/14-450 A
sponkovačka s automatickým ventilom 

Typické použitie: čalúnený nábytok, príprava kostier (lepenkové výplne, popruhy), kancelárske 

stoličky, automobilový priemysel atď.

Objednávacie číslo  12000075 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 221 × 149 × 40 mm viď str. 86

Hmotnosť 1,16 kg
 12,9 

 0,91 × 0,70 

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 80 a 380
Rozsah dĺžky spôn  6 – 14 mm 

Rýchlosť práce až 1.600 spôn za minútu

Kapacita zásobníka 160 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,30 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 380/14-450 AL
sponkovačka 

s automatickým ventilom a predĺženým zásobníkom

Typické použitie: čalúnený nábytok, príprava kostier (lepenkové výplne, popruhy), kancelárske 

stoličky, automobilový priemysel atď.

Objednávacie číslo  12000076 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 347 × 149 × 40 mm viď str. 86

Hmotnosť 1,34 kg
 12,9 

 0,91 × 0,70 

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 80 a 380
Rozsah dĺžky spôn  6 – 16 mm 

Rýchlosť práce až 1.600 spôn za minútu

Kapacita zásobníka 311 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,30 litra pri 0,6 MPa

THE POWER OF FASTENING
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BeA sponkovačky pre spony zo slabých drôtov

Názov výrobku 380/16-400 SP 
Sponkovačka s rozovieracím vyústením, ideálna pre 

pripevňovanie k polyuretánovým penám a podobným 

materiálom

Typické použitie: čalúnnické práce s polyuretánovými penami a ďalšími poréznymi materiálmi, 

skryté spoje do vlnitej lepenky atď.

Objednávacie číslo 12000024 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 211 × 141 × 40 mm viď str. 86

Hmotnosť 0,97 kg
 12,9 

 0,91 × 0,70 

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 80 a 380
Rozsah dĺžky spôn  12 – 16 mm 

Kapacita zásobníka 160 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,30 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 380/16-429 LN     
sponkovačka s vyústením dlhým 50 mm

Typické použitie: čalúnený nábytok, skrinky a nábytok pre audiotechniku, automobilový priemysel, 
košíkársky tovar, kočiare atď., práce v horšie prístupných miestach.

Objednávacie číslo  12000073 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 221 × 192 × 43 mm viď str. 86

Hmotnosť 1,03 kg
 12,9 

 0,91 × 0,70 

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 80 a 380
Rozsah dĺžky spôn  6 – 16 mm 

Kapacita zásobníka 156 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,50 litra pri 0,6 MPa

Pre spony kratšie ako 6 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.

Názov výrobku 380/25-559 L 
sponkovačka s predĺženým zásobníkom

Typické použitie: čalúnený nábytok, skrinky a nábytok pre audiotechniku, automobilový priemysel, 
košíkársky tovar, kočiare atď., práce v horšie prístupných miestach.

Objednávacie číslo 12000352 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 388 × 178 × 47 mm viď str. 86

Hmotnosť 1,4 kg
 12,9 

 0,91 × 0,70 

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 80 a 380
Rozsah dĺžky spôn  10 – 25 mm 

Kapacita zásobníka 340 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,45 litra pri 0,6 MPa

Pre spony kratšie ako 10 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.

Niektoré možné rozovretie spôn pri 

použití sponkovačky s rozvieracím 

vyústením.

Rozovretie spony je plynule 

nastaviteľné.
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BeA sponkovačky pre spony zo slabých drôtov

Názov výrobku 71/16-421
sponkovačka

k dodaniu aj s kontaktnou poistkou, 

s predĺženým zásobníkom ako typ 71/16-401 L

Typické použitie: čalúnený nábytok, skrinky pre audiotechniku, automobilový priemysel, 

košíkársky tovar, kočiare atď.

Objednávacie číslo  12000330 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 221 × 148 × 43 mm viď str. 86

Hmotnosť 1,0 kg
9,0

0,75 × 0,57

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 71
Rozsah dĺžky spôn  6 – 16 mm 

Kapacita zásobníka 189 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,30 litra pri 0,6 MPa

Pre spony kratšie ako 6 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.

Názov výrobku 71/14-451 A
sponkovačka s automatickým ventilom

Typické použitie: čalúnený nábytok, príprava kostier (lepenkové výplne, popruhy), kancelárske 

stoličky, automobilový priemysel atď.

Objednávacie číslo 12000077 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 221 × 149 × 40 mm viď str. 86

Hmotnosť 1,16 kg
9,0

0,75 × 0,57

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 71
Rozsah dĺžky spôn  6 – 14 mm 

Rýchlosť práce až 1.600 spôn za minútu

Kapacita zásobníka 193 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,30 litra pri 0,6 MPa

THE POWER OF FASTENING
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* detail vyústenia Profil

BeA sponkovačky pre spony zo slabých drôtov

Názov výrobku 71/16-421 PR
sponkovačka s vyústením Profil* pre pripevňovanie paspulí 

a profilov, 

k dodaniu aj s predĺženým vyústením ako 71/16-416 PR

Typické použitie: čalúnený nábytok – začisťovacie a hranovacie profily, sponkovanie v úzkych 

drážkach atď.

Objednávacie číslo 12000324 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 221 × 148 × 43 mm viď str. 86

Hmotnosť 0,97 kg
9,0

0,75 × 0,57

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 71
Rozsah dĺžky spôn  6 – 16 mm 

Kapacita zásobníka 189 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,30 litra pri 0,6 MPa

Pre spony kratšie ako 6 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.

Názov výrobku 71/16-436 LN
sponkovačka s vyústením dlhým 50 mm

Typické použitie: čalúnený nábytok, skrinky a nábytok, pre audiotechniku, automobilový priemysel, 
košíkársky tovar, kočiare atď., práce v horšie prístupných miestach.

Objednávacie číslo 12000074 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 221 × 192 × 43 mm viď str. 86

Hmotnosť 1,03 kg
9,0

0,75 × 0,57

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 71
Rozsah dĺžky spôn  6 – 16 mm 

Kapacita zásobníka 189 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,50 litra pri 0,6 MPa

Pre spony kratšie ako 6 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.

Názov výrobku 72/16-422  

sponkovačka, k dodaniu aj s kontaktnou pojistkou

Typické použitie: čalúnený nábytok, skrinky a nábytok pre audiotechniku, automobilový priemysel, 
košíkársky tovar, kočiare atď.

Objednávacie číslo  12000069 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 221 × 144 × 43 mm viď str. 86

Hmotnosť 0,94 kg
 12,6 

 0,75 × 0,57 

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 72
Rozsah dĺžky spôn  6 – 16 mm 

Kapacita zásobníka 189 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,30 litra pri 0,6 MPa

Pre spony kratšie ako 6 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.
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BeA sponkovačky pre spony zo slabých drôtov

Názov výrobku 72/14-452 A
sponkovačka s automatickým ventilom

Typické použitie: čalúnený nábytok, príprava kostier (lepenkové výplne, popruhy), kancelárske 

stoličky, automobilový priemysel atď.

Objednávacie číslo  12000079 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 221 × 149 × 40 mm viď str. 86

Hmotnosť 1,16 kg
 12,6 

 0,75 × 0,57 

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 72
Rozsah dĺžky spôn  6 – 16 mm 

Rýchlosť práce až 1.600 spôn za minútu

Kapacita zásobníka 193 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,30 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 95/16-425  
sponkovačka,

na objednávku k dodaniu aj s kontaktnou poistkou

Typické použitie: čalúnený nábytok, pripevňovanie koží, fólií, papiera a lepenky, tenkých izolácií, 

výroba roliet, markíz, obalov atď.

Objednávacie číslo 12000071 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 221 × 144 × 43 mm viď str. 86

Hmotnosť 0,94 kg
 12,5 

 1,25 × 0,51 

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 95
Rozsah dĺžky spôn  6 – 16 mm 

Kapacita zásobníka 114 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,30 litra pri 0,6 MPa

Pre spony kratšie ako 6 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.

Názov výrobku 74/16-404
sponkovačka

Typické použitie: lišty a profily v nábytkárskom priemysle, košíkársky a ľahký drevený tovar, 

hračky, opravy obuvi, žalúzie, obrazové rámy atď.

Objednávacie číslo 12000042 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 211 × 141 × 40 mm viď str. 86

Hmotnosť 0,9 kg 4,3

0,75 × 0,60

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 74
Rozsah dĺžky spôn  6 – 16 mm 

Kapacita zásobníka 195 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,30 litra pri 0,6 MPa

Pre spony kratšie ako 6 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.

THE POWER OF FASTENING
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BeA sponkovačky pre spony zo slabých drôtov

Názov výrobku 97/16-407 
sponkovačka

Typické použitie: lišty a profily v nábytkárskom priemysle, košíkárske výrobky, ľahký drevený 

tovar, žalúzie, hračky, obuv, obrazové rámy atď.

Objednávacie číslo  12000048 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 211 × 141 × 40 mm viď str. 86

Hmotnosť 0,9 kg 4,5

0,91 × 0,70

Typ spojovacieho prostriedku  priemyselné spony typ 97
Rozsah dĺžky spôn  6 – 16 mm 

Kapacita zásobníka 155 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,30 litra pri 0,6 MPa

Pre spony kratšie ako 6 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.

Názov výrobku 97/25-550 SCH 
sponkovačka,

vhodná aj pre práce v horšie prístupných miestach

Typické použitie: montážne práce v interiéroch, nábytkársky priemysel, prútený tovar, rôznorodá 

výroba dreveného tovaru atď.

Objednávacie číslo  12000156 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 228 × 178 × 47 mm viď str. 86

Hmotnosť 1,2 kg 4,5

0,91 × 0,70

Typ spojovacieho prostriedku  priemyselné spony typ 97 

Rozsah dĺžky spôn 10 – 25 mm 

Kapacita zásobníka 167 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,45 litra pri 0,6 MPa

Pre spony kratšie ako 10 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.

Názov výrobku 98/25-551
sponkovačka,

na objednávku k dodaniu aj s automatickým ventilom 

alebo s kontaktnou poistkou

Typické použitie: montážne práce v interiéroch, nábytkársky priemysel, rôznorodá výroba 

dreveného tovaru atď.

Objednávacie číslo 12000157 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 228 × 178 × 47 mm viď str. 87

Hmotnosť 1,23 kg 7,9

0,91 × 0,70

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 98
Rozsah dĺžky spôn  10 – 25 mm 

Kapacita zásobníka 167 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,45 litra pri 0,6 MPa

Pre spony kratšie ako 10 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.
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BeA sponkovačky pre spony zo stredných drôtov

Názov výrobku 90/25-552 SCH 
sponkovačka,

vhodná aj pre práce v horšie prístupných miestach,  

na objednávku aj k dodaniu s automatickým ventilom  

alebo kontaktnou poistkou

Typické použitie: montážne práce v interiéroch, nábytkársky priemysel, záhradné plôtiky, 

rôznorodá výroba dreveného tovaru atď.

Objednávacie číslo 12000158 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 228 × 178 × 47 mm viď str. 87

Hmotnosť 1,2 kg 5,7

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 90
Rozsah dĺžky spôn  10 – 25 mm 

Kapacita zásobníka 120 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,45 litra pri 0,6 MPa

Pre spony kratšie ako 10 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.

Názov výrobku 90/32-611 C
sponkovačka,

na objednávku aj k dodaniu s predĺženým zásobníkom 

alebo s automatickým ventilom a predĺženým zásobníkom

Typické použitie: nábytkársky priemysel, výroba obalov, obklady palubovkami v interiéroch, rôzny 

drevený tovar atď.

Objednávacie číslo 12000199 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 248 × 198 × 55 mm viď str. 87

Hmotnosť 1,3 kg 5,7

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 90
Rozsah dĺžky spôn 15 – 32 mm 

Kapacita zásobníka 125 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,90 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 90/40-621 CSCH
sponkovačka,

vhodná pre pripevňovanie paluboviek skrytým spôsobom

Typické použitie: obklady palubovkami alebo panelmi v interiéroch, nábytkársky priemysel, 

výroba obalov, rôzny drevený tovar atď.

Objednávacie číslo  12000230 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 247 × 198 × 55 mm viď str. 87

Hmotnosť 1,35 kg 5,7

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 90
Rozsah dĺžky spôn 15 – 40 mm 

Kapacita zásobníka 125 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,90 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 90/40-711 C     
sponkovačka

Typické použitie: obklady panely v interiéroch, nábytkársky priemysel, výroba obalov, rôzny 

drevený tovar atď.

Objednávacie číslo  12000234 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 254 × 228 × 70 mm viď str. 87

Hmotnosť 1,9 kg 5,7

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 90
Rozsah dĺžky spôn 15 – 40 mm 

Kapacita zásobníka 125 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,00 litra pri 0,6 MPa

THE POWER OF FASTENING
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BeA sponkovačky pre spony zo stredných drôtov

Názov výrobku 92/25-553  
sponkovačka,

na objednávku aj k dodaniu s kontaktnou poistkou

Typické použitie: chrbty skrinkového nábytku, čalúnený nábytok, výroba obytných automobilov 

a karavánov, rámy, drevársky priemysel atď.

Objednávacie číslo  12000159 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 228 × 178 × 47 mm viď str. 87

Hmotnosť 1,23 kg 8,7

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 92
Rozsah dĺžky spôn  10 – 25 mm 

Kapacita zásobníka 120 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,45 litra pri 0,6 MPa

Pre spony kratšie ako 10 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.

Názov výrobku 92/25-553  A
sponkovačka s automatickým ventilom

Typické použitie: sedací nábytok, rôznorodá výroba dreveného tovaru atď.

Objednávacie číslo 12000357 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 228 × 178 × 47 mm viď str. 87

Hmotnosť 1,36 kg 8,7

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 92
Rozsah dĺžky spôn  10 – 25 mm 

Rýchlosť práce až 900 spôn za minútu

Kapacita zásobníka 120 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,45 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 92/25-553 SP
sponkovačka s rozovieracím vyústením   

Typické použitie: spoje tenších drevených materiálov, špecifické prevedenie spojov, ktoré majú byť 

pevné a čo najmenej viditeľné atď.

Objednávacie číslo 12000450 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 228 × 178 × 47 mm viď str. 87

Hmotnosť 1,44 kg 8,7

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 92
Rozsah dĺžky spôn  16 – 25 mm 

Kapacita zásobníka 120 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,45 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 92/32-612 C 
sponkovačka

Typické použitie: montážne práce v interiéroch, nábytkársky priemysel, záhradné plôtiky, 

rôznorodá výroba dreveného tovaru atď.

Objednávacie číslo  12000210 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 228 × 178 × 47 mm viď str. 87

Hmotnosť 1,33kg 8,7

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 92
Rozsah dĺžky spôn  15 – 32 mm 

Kapacita zásobníka 125 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,90 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku Výškovo nastaviteľný nádstavec, 

napr. pre sádrokartón

Objednávacie číslo  14400902 

28



BeA sponkovačky pre spony zo stredných drôtov

Názov výrobku 92/32-612 ACL
sponkovačka 

s automatickým ventilom a predĺženým zásobníkom

Typické použitie: nábytkársky priemysel, výroba obalov, výroba debničiek, drevené rošty, rôzny 

drevený tovar atď.

Objednávacie číslo 12000214 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 367 × 198 × 57 mm viď str. 87

Hmotnosť 1,8 kg 8,7

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 92
Rozsah dĺžky spôn  15 – 32 mm 

Rýchlosť práce až 660 spôn za minútu

Kapacita zásobníka 215 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,90 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 92/40-722 C
sponkovačka

Typické použitie: nábytkársky priemysel, výroba obalov, výroba debničiek, drevené rošty, obklady 

v interiéroch, rôzny drevený tovar atď.

Objednávacie číslo   12000343  SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 376 × 228 × 70 mm viď str. 87

Hmotnosť 2,1 kg 8,7

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 92
Rozsah dĺžky spôn  18 – 40 mm 

Kapacita zásobníka 211 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,00 litr  pri 0,6 MPa

Názov výrobku Výškovo nastaviteľný nádstavec, 

napr. pre sádrokartón

Objednávacie číslo  14400891 

Názov výrobku 94/16-420  
sponkovačka

Typické použitie: ľahké spoje na tupo pri výrobe najrôznejších rámov atď.

Objednávacie číslo 12000497 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 221 × 144 × 43 mm viď str. 87

Hmotnosť 0,94 kg
13,6

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 94
Rozsah dĺžky spôn 6 – 15 mm 

Kapacita zásobníka 110 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,30 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 94/32-614 C     
sponkovačka,

na objednávku aj k dodaniu s predĺženým zásobníkom 

alebo s automatickým ventilom a predĺženým zásobníkom

Typické použitie: výroba obytných automobilov a karavanov, výroba obalov, obloženie, výroba 

stavebných otvorových výplní atď.

Objednávacie číslo 12000220 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 255 × 198 × 57 mm viď str. 87

Hmotnosť 1,6 kg
13,6

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 94
Rozsah dĺžky spôn 15 – 32 mm 

Kapacita zásobníka 125 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,90 litra pri 0,6 MPa

THE POWER OF FASTENING
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BeA sponkovačky pre spony z hrubých drôtov

Názov výrobku 14/32-613 C
sponkovačka,

na objednávku k dodaniu aj s nadstavcom pre závesy 

RapidClip® alebo pre plechové závesy NOSAG  

Typické použitie: výroba nábytku a sedacích súprav, drevospracujúca výroba, výroba obalov, 

suchá výstavba, montážne práce atď.

Objednávacie číslo 12000215 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 255 × 198 × 57 mm viď str. 87

Hmotnosť 1,4 kg 10,4 (10,6)

1,45 × 1,30 
(1,57 × 1,44)

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 14 a 155
Rozsah dĺžky spôn  15 – 32 mm 

Kapacita zásobníka
110 ks spôn typ 14 alebo 

102 ks spôn typ 155

Potřebný tlak vzduchu 0,8 MPa

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,90 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 14/32-613 ACL
sponkovačka 

s automatickým ventilom a predĺženým zásobníkom

Typické použitie: priemyselná výroba drevostavieb, suchá vnútorná výstavba, výroba obalov, 

debničiek, rôzny drevený tovar atď.

Objednávacie číslo 12000219 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 367 × 198 × 57 mm viď str. 87

Hmotnosť 2,0 kg
10,4 (10,6)

1,45 × 1,30 
(1,57 × 1,44)

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 14 a 155
Rozsah dĺžky spôn  15 – 32 mm 

Rýchlosť práce až 660 spôn za minútu

Kapacita zásobníka
186 ks spôn typ 14 alebo 

172 ks spôn typ 155

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,90 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku Vodítko s valčekom, odpružené

Objednávacie číslo  14400847 

Názov výrobku 14/40-770 C 
sponkovačka

Typické použitie: debny, obaly, rámy, regály, výroba nábytku, suchá výstavba, stavebné montáže, 

drevostavby, drevopriemysel atď.   

Objednávacie číslo 12000533 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 350 × 245 × 90 viď str. 87

Hmotnosť 1,9 kg 10,4 (10,6)

1,45 × 1,30 
(1,57 × 1,44)

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 14 a 155
Rozsah dĺžky spôn  18 – 40 mm 

Kapacita zásobníka
168 ks spôn typ 14 alebo 

152 ks spôn typ 155

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,10 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 14/50-763 C      
sponkovačka

Typické použitie: priemyselná výroba debien, obalov, roštov nábytku, jednoduchých paliet, 

drevostavieb, montážne práce pri suchých stavbách atď.

Objednávacie číslo  12000257 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 367 × 244 × 70 mm viď str. 87

Hmotnosť 2,7 kg 10,4 (10,6)

1,45 × 1,30 
(1,57 × 1,44)

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  14 a 155
Rozsah dĺžky spôn  25 – 50 mm 

Kapacita zásobníka
156 ks spôn typ 14 alebo 

144 ks spôn typ 155

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,50 litra pri 0,6 MPa

Novinka

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5
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BeA sponkovačky pre spony z hrubých drôtov

Názov výrobku 14/50-780 C 
sponkovačka

Typické použitie: priemyselná výroba drevostavieb, debnenie, podlahy, rámy, práce pri suchej 

vnútornej výstavbe, výroba obalov atď.  

Objednávacie číslo 12000522 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 354 × 274 × 99 mm viď str. 87

Hmotnosť 2,3 kg 10,4 (10,6)

1,45 × 1,30 
(1,57 × 1,44)

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  14 a 155 
Rozsah dĺžky spôn 32 – 50 mm

Kapacita zásobníka
168 ks spôn typ 14 alebo 

152 ks spôn typ 155

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,10 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 14/50-780 AC 
sponkovačka s automatickým ventilom

Typické použitie: priemyselná výroba drevostavieb, debnenie, podlahy, práce pri suchej vnútornej 

výstavbe, výroba obalov atď.     

Objednávacie číslo  12000542 SPONY 

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 354 × 274 × 99 mm viď str. 87

Hmotnosť 2,3 kg 10,4 (10,6)

1,45 × 1,30 
(1,57 × 1,44)

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  14 a 155 
Rozsah dĺžky spôn   32 – 50 mm 

Rýchlosť práce až 600 spôn za minútu

Kapacita zásobníka
168 ks spôn typ 14 alebo 

152 ks spôn typ 155

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,10 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 14/65-830 C
sponkovačka

Typické použitie: priemyselná výroba drevostavieb a ich prvkov, jednoduchých paliet, roštov, 

kostry čalúneného nábytku, montážne práce atď. 

Objednávacie číslo 12000506 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 370 × 328 × 107 mm viď str. 87

Hmotnosť 2,7 kg 10,4 (10,6)

1,45 × 1,30 
(1,57 × 1,44)

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  14 a 155 
Rozsah dĺžky spôn 40 – 65 mm

Kapacita zásobníka
168 ks spôn typ 14 alebo 

150 ks spôn typ 155

Spotreba vzduchu na 1 sponu 2,90 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 14/65-830 AC
sponkovačka s automatickým ventilom

Typické použitie: priemyselná výroba drevostavieb a ich prvkov, jednoduchých paliet atď.

Objednávacie číslo  12000534 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 370 × 328 × 107 mm viď str. 87

Hmotnosť 2,7 kg 10,4 (10,6)

1,45 × 1,30 
(1,57 × 1,44)

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  14 a 155 
Rozsah dĺžky spôn 40 – 65 mm

Rýchlosť práce až 600 spôn za minútu

Kapacita zásobníka
168 ks spôn typ 14 alebo 

150 ks spôn typ 155

Spotreba vzduchu na 1 sponu 2,90 litra pri 0,6 MPa

Novinka

Novinka

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5
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BeA sponkovačky pre spony z hrubých drôtov

Názov výrobku 180/65-835 C   
sponkovačka

Typické použitie: priemyselná výroba drevostavieb, nosných dielov drevostavieb, debnenie, 

podlahy, rámy, práce pri suchej vnútornej výstavbe atď.

Objednávacie číslo  12000500 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 370 × 328 × 107 mm viď str. 87

Hmotnosť 2,7 kg 11,1

1,84 × 1,63

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 180
Rozsah dĺžky spôn  40 – 65 mm 

Kapacita zásobníka 132 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 2,90 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 180/65-835 AC
sponkovačka s automatickým ventilom  

Typické použitie: priemyselná výroba drevostavieb, nosných dielov drevostavieb, debnenie, rámy,  

práce pri suchej vnútornej výstavbe atď.

Objednávacie číslo  12000501 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 370 × 328 × 107 mm viď str. 87

Hmotnosť 2,7 kg 11,1

1,84 × 1,63

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 180
Rozsah dĺžky spôn  40 – 65 mm 

Rýchlosť práce až 600 spôn za minútu

Kapacita zásobníka 132 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 2,90 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 180/90-839 C 
sponkovačka

Typické použitie: priemyselná výroba drevostavieb, nosné časti drevostavieb, debnenie, podlahy, 

rámy, práce pri suchej vnútornej výstavbe, výroba obalov atď. 

Objednávacie číslo  12000541 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 370 × 362 × 107 viď str. 87

Hmotnosť 3,1 kg 11,1

1,84 × 1,63

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 180
Rozsah dĺžky spôn  40 – 90 mm 

Kapacita zásobníka 132 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 2,90 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 200/90-838 C
sponkovačka

Typické použitie: priemyselná výroba drevostavieb, nosné časti drevostavieb, debnenie, podlahy, 

rámy, práce pri suchej vnútornej výstavbe, protipožiarne opláštenia a prestupy atď.

Objednávacie číslo 12000544 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 370 × 362 × 107 viď str. 88

Hmotnosť 3,1 kg 11,6

2,12 × 1,84

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 200
Rozsah dĺžky spôn  40 – 90 mm 

Kapacita zásobníka 112 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 2,90 litra pri 0,6 MPa

Novinka
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BeA sponkovačky pre široké spony

Názov výrobku 42/38-159 CL
sponkovačka

Typické použitie: všetky druhy obalov, pripevňovanie lepenky a bitúmenového šindľa, spoje na 

tupo (drevo a vláknité materiály) atď.

Objednávacie číslo  12000180 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 393 × 261 × 70 mm viď str. 88

Hmotnosť 2,6 kg 24,1

1,95 × 0,95

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 42
Rozsah dĺžky spôn  16 – 38 mm 

Kapacita zásobníka 152 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,50 litra pri 0,6 MPa

Pre spony kratšie ako 16 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.

Názov výrobku 493/15-159 CL
sponkovačka pre certifikačné spony ČD

Typické použitie: značkovanie hotových paliet EUR, ich výroba je pod dozorom ČD alebo ŽSR.

Objednávacie číslo  12200094 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 393 × 261 × 70 mm

Hmotnosť 2,6 kg
24,35

2,3 × 1,0

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 493 ČD
Rozsah dĺžky spôn  15 mm 

Kapacita zásobníka 128 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,50 litra pri 0,6 MPa

Distribúciu certifikačných spôn zabezpečujú výhradne dozorné orgány výroby paliet.

BeA tieto spony zákazníkom nedodáva.

Názov výrobku 140/38-153 CL 
sponkovačka

Typické použitie: všetky druhy obalov, pripevňovanie lepenky a bitúmenového šindľa, ľahké spoje 

na tupo (drevo a vláknité materiály) atď.

Objednávacie číslo  12000177 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 393 × 261 × 70 mm viď str. 88

Hmotnosť 2,8 kg 24,8

1,45 × 1,30

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 140
Rozsah dĺžky spôn  14 – 38 mm 

Kapacita zásobníka 217 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,50 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 145/32-178 CL
sponkovačka so zväčšenou dosadacou plochou kontaktnej 

poistky

Typické použitie: všetky druhy obalov, pripevňovanie lepenky a bitúmenového šindľa, spoje 

na tupo (drevo a vláknité materiály) atď.

Objednávacie číslo  12000194 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 349 × 224 × 70 mm viď str. 88

Hmotnosť 2,3 kg 25,3

1,57 × 1,44

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  140, 145 
Rozsah dĺžky spôn  12 – 34 mm 

Kapacita zásobníka
165 ks spôn typ 140 alebo

152 ks spôn typ 145

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,00 litr pri 0,6 MPa

Pre spony kratšie ako 12 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.

Názov výrobku 146/80-159 CL
sponkovačka

Typické použitie: najrôznejšie druhy izolačných materiálov, spoje ľahkých stavebných materiálov 

na báze drevitej vlny spájané cementom atď.

Objednávacie číslo 12200061 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 443 × 334 × 70 mm viď str. 88

Hmotnosť 3,0 kg 25,8

1,60 × 1,41

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 146
Rozsah dĺžky spôn  50 – 80 mm 

Kapacita zásobníka 150 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,50 litra pri 0,6 MPa
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BeA sponkovačky pre široké spony

Názov výrobku 246/110-851 E 
sponkovačka,

na objednávku k dodaniu aj ako typ 246/100-851 C  

s kontaktným spúšťaním

Typické použitie: najrôznejšie druhy izolačných materiálov, spoje ľahkých stavebných materiálov  

na báze drevitej vlny spájané cementom atď.

Objednávacie číslo  12000463 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 406 × 397 × 142 mm viď str. 88

Hmotnosť 5,0 kg 27,3

2,12 × 1,84

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 246

Rozsah dĺžky spôn
50 – 110 mm 

s kontaktným spúšťaním: 50 – 100 mm 

Kapacita zásobníka 120 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 3,40 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 246/130-944 E
sponkovačka

Typické použitie: najrôznejšie druhy izolačných materiálov, spoje ľahkých stavebných materiálov  

na báze drevitej vlny spájané cementom atď.

Objednávacie číslo 12100471 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 400 × 396 × 132 viď str. 88

Hmotnosť 5,85 kg 27,3

2,12 × 1,84

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 246
Rozsah dĺžky spôn  65 – 130 mm 

Kapacita zásobníka 120 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 2,75 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 246/160-964 E
sponkovačka

Typické použitie: najrôznejšie druhy izolačných materiálov, spoje ľahkých stavebných materiálov  

na báze drevitej vlny spájané cementom atď.

Objednávacie číslo 12100476 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 400 × 470 × 132 viď str. 88

Hmotnosť 6,25 kg 27,3

2,12 × 1,84

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  246 
Rozsah dĺžky spôn 75 – 160 mm

Kapacita zásobníka 120 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 3,40 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 346/200-951 ES
sponkovačka

Typické použitie: najrôznejšie druhy izolačných materiálov o hrúbke 160 mm, ideálne pre izolácie 

pasívnych domov.

Objednávacie číslo 12000548 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 424 × 625 × 124 viď str. 88

Hmotnosť 9,8 kg 33,0

Ø 3

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 346
Rozsah dĺžky spôn  200 mm 

Kapacita zásobníka 120 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 8,0 litra pri 0,6 MPa

Novinka
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BeA EPAL sponkovačky

Názov výrobku 33/13-177 C 
sponkovačka pre certifikační spony EPAL

Typické použitie: značkovanie hotových paliet, výroba je pod dohľadom združenia EPAL.

Objednávacie číslo 12000349 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 349 × 224 × 70 mm viď str. 89

Hmotnosť 2,4 kg 33,0

3,20 × 1,08

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 33
Rozsah dĺžky spôn 13 mm 

Kapacita zásobníka 82 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,00 litr pri 0,6 MPa

Distribúciu certifikačných spôn zabezpečuje výhradne združenie EPAL. BeA tieto spony zákazníkom nedodáva.

Názov výrobku Autotec 245
sponkovačka pre certifikačné spony EPAL

Typické použitie: inštalácie do liniek pre výrobu paliet EPAL.

Objednávacie číslo 12301654 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 1046 × 249 × 50 mm viď str. 88

Hmotnosť 4,0 kg 33,0

3,20 × 1,08

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 33
Rozsah dĺžky spôn  13 mm 

Kapacita zásobníka 250 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,5 litra pri 0,6 MPa

Distribúciu certifikačných spôn zabezpečuje výhradne združenie EPAL. BeA tieto spony zákazníkom nedodáva.

BeA kombinované prístroje 

Názov výrobku 14/38-152  C
kombinovaný prístroj  

Typické použitie: debny, obaly, palety, rámy, regály, výroba nábytku, suchá výstavba, stavebné 

montáže, drevopriemysel atď.

Objednávacie číslo  12000174 SPONY / KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 295 × 248 × 70 mm viď str. 87, 91

Hmotnosť 2,50 kg 10,4 (10,6)

1,45 × 1,30 
(1,57 × 1,44)

Ø 2,2

Typ spojovacieho prostriedku
priemyselné spony typ 14 a 155
adjustované klince typ  T-klince  

Rozsah dĺžky spôn / klincov  18 – 40 mm  /  25 – 38 mm 

Kapacita zásobníka

120 ks spôn typ 14 alebo 

110 ks spôn typ 155 alebo

82 ks T-klincov

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,50 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku Variant 806 C 
kombinovaný prístroj  

Typické použitie: suchá vnútorná výstavba, stavebné montáže, tesárske práce, diely montovaných
domov, bedny, palety, káblové cievky, atď.

Objednávacie číslo  12000271 SPONY / KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 354 × 295 × 93 mm viď str. 87, 91

Hmotnosť 3,26 kg 10,4 (10,6)

1,45 × 1,30 
(1,57 × 1,44)

Ø 2,2

Typ spojovacieho prostriedku
priemyselné spony typ 14 a 155
adjustované klince typ  T-klince  

Rozsah dĺžky spôn / klincov 30 – 65 mm  /  50 – 65 mm

Kapacita zásobníka

156 ks spôn typ 14 alebo 

144 ks spôn typ 15 alebo

103 ks T-klincov

Spotreba vzduchu na 1 sponu 2,20 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku Nadstavec pre pripevňovanie parketových vlysov

Objednávacie číslo  14405328 

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5
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BeA klincovačky 
pre klince v pásoch 



BeA klincovačky pre klince bez hlavičky

Názov výrobku S 717-410
 klincovačka pre klince bez hlavičky

Typické použitie: lišty a profily v nábytkárskom priemysle, pripevňovanie ornamentov z dreva aj 

plastov, lišty na zasklievanie, fixácia spojov pri lepení atď.

Objednávacie číslo  12000052 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 225 × 149 × 40 mm viď str. 90

Hmotnosť  1,01 kg 

0,72 × 0,64 

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  S 700  
Rozsah dĺžky klinca  10 – 17 mm 

Kapacita zásobníka 160 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 0,30 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku S 125-569
 klincovačka pre klince bez hlavičky

Typické použitie: lišty a profily v nábytkárskom priemysle, štýlový nábytok, hračky, lišty na 

zasklievanie, fixácia spojov pri lepení atď.

Objednávacie číslo  12000439 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 232 × 180 × 47 mm viď str. 90

Hmotnosť  1,08 kg 

1,15 × 0,98

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  S 100  
Rozsah dĺžky klinca  14 – 25 mm 

Kapacita zásobníka 126 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 0,45 litra pri 0,6 MPa

BeA klincovačky pre klince so zápustnou hlavou

Názov výrobku SK 218-411
 klincovačka pre klince so zápustnou hlavou

Typické použitie: pripevňovanie tenkých líšt, štíhlych ozdobných profilov pri priemyslovej výrobe 

nábytku, fixácia spojov pri lepení atď.

Objednávacie číslo 12000053 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 225 × 149 × 40 mm viď str. 90

Hmotnosť  1,01 kg 

0,91 × 0,70

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  SK 200  
Rozsah dĺžky klinca  15 – 18 mm 

Kapacita zásobníka 168 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 0,30 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku SK 335-201 C
 remeselnícka klincovačka pre klince so zápustnou hlavou, 

dodávaná v praktickom kufríku

Typické použitie: lištovanie okien, dverí, realizácia interiérov, výroba štýlového nábytku atď.

Objednávacie číslo  12100004 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 254 × 213 × 53 mm viď str. 90

Hmotnosť 0,8 kg

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  SK 300  
Rozsah dĺžky klinca  10 – 35 mm 

Kapacita zásobníka 100 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 0,46 litra pri 0,6 MPa
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BeA klincovačky pre klince so zápustnou hlavou

Názov výrobku SK 338-616 C 
 klincovačka pre klince so zápustnou hlavou

Typické použitie: pripevňovanie líšt na zasklevanie, ozdobných líšt, košíkárske výrobky, drobný 

nábytok a doplnky, rôzne rohové spoje atď.

Objednávacie číslo  12000225 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 258 × 205 × 57 mm viď str. 90

Hmotnosť 1,6 kg

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  SK 300  
Rozsah dĺžky klinca  22 – 38 mm 

Kapacita zásobníka 125 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 0,90 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku SK 350-224 C
remeselnícká klincovačka pre klince so zápustnou hlavou

Typické použitie: ľahké montážne práce, výroba rôzneho nábytku, výroba dverí, okien,  

vnútorná výstavba atď.

Objednávacie číslo   12000467  KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 248 × 233 × 59 mm viď str. 90

Hmotnosť 1,24 kg

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  SK 300  
Rozsah dĺžky klinca  18 – 50 mm 

Kapacita zásobníka 104 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 0,90 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku SK 355-212 E
 klincovačka pre klince so zápustnou hlavou,

vhodná pre montážne práce

Typické použitie: realizácie interiérov, lištovanie okien, dverí, nábytkárska priemyselná výroba – 

skriňový a štýlový nábytok atď.

Objednávacie číslo   12100445  KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 236 × 238 × 58 mm viď str. 90

Hmotnosť 1,3 kg

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  SK 300  
Rozsah dĺžky klinca  15 – 55 mm 

Kapacita zásobníka 100 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 0,84 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku SKAM 350-226 C
 remeselnícká klincovačka pre klince so zápustnou hlavou, 

dodávaná v praktickom kufríku so základným sortimentom 

klincov

Typické použitie: realizácia interiérov – lištovanie stien, stropov, zasklievanie, výroba kostier 

sedacieho nábytku, vidieckeho nábytku atď.

Objednávacie číslo  12100233 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 277 × 261 × 68 mm viď str. 91

Hmotnosť 1,38 kg

1,25 × 1,00

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ   SKAM 300   
Rozsah dĺžky klinca  20 – 50 mm 

Kapacita zásobníka 120 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,40 litra pri 0,6 MPa
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BeA klincovačky pre klince so zápustnou hlavou

Názov výrobku SK 445-618 C
 klincovačka pre klince so zápustnou hlavou

Typické použitie: pripevňovanie líšt na zasklievanie, ozdobných líšt, košíkárske výrobky, drobný 

nábytok a doplnky, rôzne rohové spoje atď.

Objednávacie číslo 12000254 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 258 × 205 × 57 mm viď str. 91

Hmotnosť  1,6 kg 

1,63 × 1,42

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  SK 400  
Rozsah dĺžky klinca 28 – 45 mm

Kapacita zásobníka 97 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 0,90 litra pri 0,6 MPa

Pre klince kratšie ako 28 mm je špeciálne prevedenie klincovačky.

Názov výrobku SK 451-717 C
 klincovačka pre klince so zápustnou hlavou

Typické použitie: drobný nábytok a doplnky, ratanový nábytok, rôzne rohové spoje, pripevňovanie 

najrôznejších líšt atď.

Objednávacie číslo 12000256 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 264 × 223 × 70 mm viď str. 91

Hmotnosť  2,15 kg 

1,63 × 1,42

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  SK 400  
Rozsah dĺžky klinca  25 – 51 mm 

Kapacita zásobníka 97 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,00 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku SK 464-343 C 
  remeselnícka klincovačka pre klince so zápustnou hlavou

Typické použitie: realizácie interiérov – lištovanie stien, stropov, zasklievanie, výroba vidieckeho 

nábytku, kostier sedacieho nábytku atď.

Objednávacie číslo  12100427 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 290 × 282 × 68 mm viď str. 91

Hmotnosť  1,52 kg 

1,63 × 1,42

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  SK 400  
Rozsah dĺžky klinca  19 – 64 mm 

Kapacita zásobníka 100 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,40 litra pri 0,6 MPa
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BeA klincovačky pre klince so zápustnou hlavou

Názov výrobku SKAM 450-227 C
 remeselnícka klincovačka pre klince so zápustnou hlavou,

dodávaná v praktickom kufríku so základným sortimentom 

klincov

Typické použitie: realizácie interiérov – lištovanie stien, stropov, zasklievanie, výroba kostier 

sedacieho nábytku, vidieckeho nábytku atď.

Objednávacie číslo  12100293 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 277 × 261 × 68 mm viď str. 91

Hmotnosť  1,38 kg 

1,55 × 1,55

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ   SKAM 400   
Rozsah dĺžky klinca 25 – 50 mm

Kapacita zásobníka  105  ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,40 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku SKDA 663-771 C
 klincovačka pre klince so zápustnou hlavou

Typické použitie: priemyselná výroba rôzneho dreveného tovaru, výroba nábytku, dverí, okien, 

vnútorná výstavba atď.

Objednávacie číslo  12100345 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 319 × 304 × 91 mm viď str. 91

Hmotnosť  1,86 kg 

Ø 1,76

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ   SKDA 600   
Rozsah dĺžky klinca  32 – 63 mm 

Kapacita zásobníka 102 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 2,00 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku SK 562-804 C 
  klincovačka pre klince so zápustnou hlavou

Typické použitie: zaistenie rohových spojov pri priemyslovej výrobe stavebných otvorových výplní 

(dverí, okenných krídel), výroba okeníc atď.

Objednávacie číslo 12000266 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 387 × 295 × 93 mm viď str. 90, 91

Hmotnosť   3,2 kg  

2,15 × 2,00

Typ spojovacieho prostriedku
adjustované klince typ  
RSK 500 a S 500  

Rozsah dĺžky klinca
 S 500 = 20 – 62 mm

RSK 500 = 35 – 62 mm 

Kapacita zásobníka
103 klincov typu RSK 500 alebo

90 klincov typu S 500

Spotreba vzduchu na 1 klinec 2,20 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku SKS 650-228 C 
  klincovačka pre oceľové klince so zápustnou hlavou

Typické použitie: podlahové lišty a drevené lišty ku stenám – murivu, pieskovcu, keramzitu, 

omietkam, kovovým profilom; plech k drevu atď.

Objednávacie číslo  12100331 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 245 × 250 × 66 mm viď str. 91

Hmotnosť  1,5 kg 

Ø 1,83

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  SKS 600   
Rozsah dĺžky klinca  18 – 50 mm 

Kapacita zásobníka 77 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,40 litra pri 0,6 MPa

2,5 × 2,29
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BeA klincovačky pre klince v pásoch

Názov výrobku R100-952 C 
  klincovačka,

dodávaná v praktickom kufri

Typické použitie: montáže drevostavieb, latkovanie, výroba prefabrikovaných stien a stropných 

dielov, drevených plotov, debien, konštrukcií atď.

Objednávacie číslo 12100292 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 567 × 360 × 114 mm viď str. 93

Hmotnosť  3,65 kg 

Typ spojovacieho prostriedku klince typ   R20  
Rozsah dĺžky klinca   60 – 100  mm

Kapacita zásobníka  66  ks klincov  

Spotreba vzduchu na 1 klinec 3,30 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku R 130-957 E 
  klincovačka

Typické použitie: výroba a montáž drevostavieb, stavebníctvo, balenie ťažkého tovaru, výroba 

paliet, debien, stien proti hluku atď.

Objednávacie číslo 12000597 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 540 × 410 × 134 mm viď str. 93

Hmotnosť  6,4 kg 

Typ spojovacieho prostriedku klince typ   R20  
Rozsah dĺžky klinca  100 – 130 mm 

Kapacita zásobníka  65  ks klincov  

Spotreba vzduchu na 1 klinec 6,20 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku R 130-959 E 
  klincovačka pre remeselníkov

Typické použitie: výroba ťažkých obalov a špeciálnych paliet, zaistenie nákladov na ložných plochách atď.

Objednávacie číslo  12100472 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 553 × 478 × 144 mm viď str. 93

Hmotnosť 6,2 kg 

Typ spojovacieho prostriedku klince typ   R20  
Rozsah dĺžky klinca  100 – 130 mm 

Kapacita zásobníka  65  ks klincov  

Spotreba vzduchu na 1 klinec 7,00 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku R 160-962 ES 
  klincovačka

Typické použitie: výroba a montáž drevostavieb, stavebníctvo, balenie ťažkého tovaru, opravy 

a výroba paliet, debien, stien proti hluku atď.

Objednávacie číslo 12000601 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 540 × 480 × 134 mm viď str. 93

Hmotnosť  7,2 kg 

Typ spojovacieho prostriedku klince typ   R20  
Rozsah dĺžky klinca  100 – 160 mm 

Kapacita zásobníka  50 ks klincov  

Spotreba vzduchu na 1 klinec 7,10 litra pri 0,6 MPa

Ø 3,8 – 4,2 

Ø 3,8 – 4,6

Ø 2,8 – 3,4

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5

Ø 3,8 – 4,2

EN 14592
Eurocode 5
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BeA klincovačky pre klince v pásoch

Názov výrobku R 160-965 E S 
  klincovačka pre remeselníkov

Typické použitie: výroba ťažkých obalov a špeciálnych paliet, zaistenie nákladu na ložných plochách atď.

Objednávacie číslo  12100473 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 568 × 538 × 145 viď str. 93

Hmotnosť  6,9 kg  

Typ spojovacieho prostriedku klince typ   R20  
Rozsah dĺžky klinca  100 – 160 mm 

Kapacita zásobníka  50 ks klincov  

Spotreba vzduchu na 1 klinec 7,00 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku R 220-970 E S 
  klincovačka

Typické použitie: výroba a montáž drevostavieb, stavebníctvo, balenie ťažkého tovaru, výroba 

paliet, debien, ťažkých obalov, stien proti hluku atď.

Objednávacie číslo 12000604 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 540 × 600 × 134 mm viď str. 93

Hmotnosť  8,45 kg 

Typ spojovacieho prostriedku klince typ   R20  
Rozsah dĺžky klinca  145 – 220 mm 

Kapacita zásobníka  50  ks klincov  

Spotreba vzduchu na 1 klinec 8,50 litra pri 0,6 MPa

BeA klincovačky pre klince v pásoch s hlavou tvaru D

Názov výrobku D 100-934 C 
  klincovačka,

dodávaná v praktickom kufri

Typické použitie: montáže drevostavieb, pokrývačské práce, výroba prefabrikovaných stien 

a stropných dielov, drevených plotov, konštrukcií atď.

Objednávacie číslo  12100234 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 565 × 360 × 135 mm viď str. 93

Hmotnosť  3,42 kg 

           

Typ spojovacieho prostriedku klince typ    D34  
Rozsah dĺžky klinca  50 – 100 mm 

Kapacita zásobníka  90  ks klincov  

Spotreba vzduchu na 1 klinec 3,30 litra pri 0,6 MPa

Ø 3,8 – 4,6

Ø 4,6 – 5,0 

Ø 2,9 – 3,4 

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5
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BeA klincovačka pre kotviace klince v pásoch

Názov výrobku AN R60-34° ES 
  klincovačka

Typické použitie: pripevňovanie tesárskeho kovania

Objednávacie číslo 12100507 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 350 × 359 × 110 viď str. 93

Hmotnosť  2,70 kg 

Typ spojovacieho prostriedku kotviace klince typ   R34  
Rozsah dĺžky klinca  40 – 60 mm 

Kapacita zásobníka  28 ks klincov  

Spotreba vzduchu na 1 klinec 2,00 litra pri 0,6 MPa

BeA klincovačky pre T-klince

Názov výrobku T 25-155 C
klincovačka pre T-klince

Typické použitie: špeciálne obaly, stavba karavanov, obytných prívesov, špeciálnych nadstavieb atď.

Objednávacie číslo 12000017 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 295 × 248 × 70 mm viď str. 91

Hmotnosť 2,7 kg

Ø 2,2

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  T-klince  
Rozsah dĺžky klinca 18 – 25 mm

Kapacita zásobníka 82 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,50 litra pri 0,6 MPa

Pre T-klince kratšie ako 18 mm je špeciálne prevedenie klincovačky.

Názov výrobku T 54-155 C
klincovačka pre T-klince

Typické použitie: ťažké debny, špeciálne palety a obaly, debnenie, stavba karavanov, obytných 

prívesov, špeciálnych nadstavieb atď.

Objednávacie číslo 12000243 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 295 × 248 × 70 mm viď str. 91

Hmotnosť  2,7 kg 

Ø 2,2

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  T-klince  
Rozsah dĺžky klinca 25 – 54 mm

Kapacita zásobníka 82 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,50 litra pri 0,6 MPa

Kotviace klince R34 dodávame 
v praktickom plastovom boxe.

Ø 4,0 mm

EN 14592
Eurocode 5

Informujte sa o našej ponuke 

tesárskeho kovania BeA.
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43



44

BeA klincovačky
pre klince vo zvitku



BeA klincovačky pre klince vo zvitku

Názov výrobku 550 DC C 
  klincovačka,

k dodaniu aj s veľkým zásobníkom – typ 550 DC GC C

Typické použitie: priemyselná výroba obalov, debien, paliet, plotov, diely montovaných domov, 

suchá vnútorná výstavba, rôzny drevený tovar atď.

Objednávacie číslo  12100010 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 293 × 270 × 130 mm viď str. 92

Hmotnosť  2,55 kg 

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ BDC 
Rozsah dĺžky klinca  25 – 55 mm

Kapacita zásobníka  1 zvitok 

Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,50 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 559 DC  C/E
  klincovačka pre montážne práce

Typické použitie: suchá vnútorná výstavba, sadrokartóny, ľahké obaly atď.

Objednávacie číslo 12100509 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 305 × 285 × 128 viď str. 92

Hmotnosť  2,0 kg 

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  BDC a TC
Rozsah dĺžky klinca  32 – 50 mm 

Kapacita zásobníka  1 zvitok 

Spotreba vzduchu na 1 klinec 2,00 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 570 DC C 
  klincovačka pre remeselníkov

Typické použitie: práce pri výrobe paliet, plotov, obalov, rôzneho dreveného tovaru atď.

Objednávacie číslo 12100456 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 302 × 285 × 132 viď str. 92

Hmotnosť  2,7 kg 

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ BDC
Rozsah dĺžky klinca  25 – 57 mm

Kapacita zásobníka  1 zvitok 

Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,60 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 567 DC  C/E 
  klincovačka pre montážne práce

Typické použitie: suchá vnútorná výstavba, sadrokartóny, ľahké obaly atď.

Objednávacie číslo 12100458 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 268 ×306 ×128 viď str. 92

Hmotnosť  2,05 kg 

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  BDC a TC
Rozsah dĺžky klinca  32 – 65 mm  

Kapacita zásobníka  1 zvitok 

Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,37 litra pri 0,6 MPa

Novinka

Novinka

Ø 2,1 – 2,4

Ø 2,1 – 2,3

Ø 2,1 – 2,5

Ø 2,1 – 2,5

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5
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BeA klincovačky pre klince vo zvitku

Názov výrobku 700 DC C  
  klincovačka, 

k dodaniu aj s veľkým zásobníkom – typ 700 DC GC C

Typické použitie: priemyselná výroba obalov, debien, paliet, plotov, dielov montovaných domov, 

suchá vnútorná výstavba, rôzny drevený tovar atď.

Objednávacie číslo  12100014 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 332 × 305 × 140 mm viď str. 92

Hmotnosť  3,57 kg 

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ BDC 
Rozsah dĺžky klinca  40 – 70 mm  

Kapacita zásobníka  1 zvitok  

Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,80 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku Záves pre balancer
Objednávacie číslo  14404669 

Názov výrobku 730 DC C  
  klincovačka pre remeselníkov

Typické použitie: práce pri výrobe paliet, plotov, obalov, rôzneho dreveného tovaru atď.

Objednávacie číslo  12100490 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 307 × 317 × 131 viď str. 92

Hmotnosť  3,8 kg 

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ BDC 
Rozsah dĺžky klinca  45 – 70 mm  

Kapacita zásobníka  1 zvitok 

Spotreba vzduchu na 1 klinec 2,75 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku Záves pre balancer
Objednávacie číslo  14404669 

Názov výrobku 800 DC  C  
  klincovačka, 

k dodaniu aj s veľkým zásobníkom – typ 800 DC GC C

Typické použitie: priemyselná výroba ťažkých obalov, paliet, latovky, strešné debnenie, diely 

montovaných domov, suchá vnútorná výstavba atď.

Objednávacie číslo  12100017 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 332 × 350 × 130 mm viď str. 92

Hmotnosť  3,75 kg 

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ BDC 
Rozsah dĺžky klinca  60 – 80 mm 

Kapacita zásobníka  1 zvitok 

Spotreba vzduchu na 1 klinec 2,00 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku Záves pre balancer
Objednávacie číslo  14404669 

Názov výrobku 830 DC C  
klincovačka pre remeselníkov

Typické použitie: práce pri výrobe paliet, plotov, obalov, rôzneho dreveného tovaru atď.

Objednávacie číslo 12100457 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 307 × 361 × 132 viď str. 92

Hmotnosť  3,8 kg 

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ BDC 
Rozsah dĺžky klinca 50 – 83 mm 

Kapacita zásobníka  1 zvitok 

Spotreba vzduchu na 1 klinec 3,68 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku Záves pre balancer
Objednávacie číslo  14404669 

Ø 2,2 – 2,8

Ø 2,3 – 2,9

Ø 2,5 – 3,1

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5

Ø 2,5 – 3,3

EN 14592
Eurocode 5
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Klince s dvojitou hlavou DUPLEX sú určené pre 

rýchlu demontáž spojov.

BeA klincovačky pre klince vo zvitku

Názov výrobku 900 DC  C  
klincovačka pre montážne práce, 

k dodaniu aj pre klince s dvojitou hlavou (Duplex)

Typické použitie: suchá vnútorná výstavba, diely montovaných domov, rôzny drevený tovar atď.

Objednávacie číslo  12100068 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 331 × 367 × 129 mm viď str. 92

Hmotnosť  3,3 kg 

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ BDC a TC 

Rozsah dĺžky klinca
 BDC: 45 – 90 mm

TC: 45 – 75 mm

Kapacita zásobníka  1 zvitok 

Spotreba vzduchu na 1 klinec 2,04 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 903 DC  C/E
  klincovačka pre remeselníkov

Typické použitie: práce pri výrobe paliet, plotov, obalov, rôzny drevený tovar atď.

Objednávacie číslo 12100470 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 310 × 357 × 132 viď str. 92

Hmotnosť  3,0 kg 

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ BDC a TC 

Rozsah dĺžky klinca
 BDC: 45 – 90 mm

TC: 45 – 75 mm

Kapacita zásobníka  1 zvitok 

Spotreba vzduchu na 1 klinec 4,00 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 904 DC C/E  
  klincovačka

Typické použitie: priemyselná výroba paliet, ťažkých obalov, drevostavieb atď.

Objednávacie číslo 12000616 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 368 × 356 × 149 viď str. 92

Hmotnosť  3,6 kg 

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ BDC
Rozsah dĺžky klinca  45 – 90 mm

Kapacita zásobníka  1 zvitok 

Spotreba vzduchu na 1 klinec 4,40 litra pri 0,6 MPa

Ø 2,5 – 3,1 
a 3,1 DUPLEX

Ø 2,5 – 3,8

Ø 2,5 – 3,3

Novinka

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5
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BeA klincovačky pre klince vo zvitku

Názov výrobku 102 DC C  
  klincovačka, 

k dodaniu aj s veľkým zásobníkom – typ 102 DC GC C

Typické použitie: priemyselná výroba ťažkých obalov, paliet, diely montovaných domov atď.

Objednávacie číslo 12100492 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 338 × 418 × 153 viď str. 92

Hmotnosť 5,25 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ BDC 
Rozsah dĺžky klinca 55 – 100 mm

Kapacita zásobníka  1 zvitok 

Spotreba vzduchu na 1 klinec 5,38 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 102 DC C EPAL  
  klincovačka

Typické použitie: výroba a opravy paliet podľa požiadaviek noriem UIC a EPAL atď.

Objednávacie číslo 12100468 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 338 × 418 × 153 viď str. 92

Hmotnosť 5,25 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ BDC EPAL 
Rozsah dĺžky klinca 70 + 90 mm

Kapacita zásobníka  1 zvitok 

Spotreba vzduchu na 1 klinec 5,38 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 130 DC E  
  klincovačka

Typické použitie: priemyselná výroba ťažkých paliet, ťažkých exportných obalov atď.

Objednávacie číslo 12100459 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 338 × 479 × 154 viď str. 92

Hmotnosť 5,8 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ BDC 
Rozsah dĺžky klinca 75 – 130 mm

Kapacita zásobníka  1 zvitok  

Spotreba vzduchu na 1 klinec 5,18 litra pri 0,6 MPa

Ø 3,1 – 3,8

Ø 3,4 – 4,0

Novinka

Novinka

Ø 3,4 – 3,8

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5
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BeA klincovačky pre klince vo zvitku, na lepenku

Názov výrobku 555 DC C 
  klincovačka pre klince na lepenku

Typické použitie: upevňovanie bitúmenových krytín, strešnej lepenky, izolačných materiálov, lepenky atď.

Objednávacie číslo  12100477 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 260 × 248 × 114 mm viď str. 91

Hmotnosť  2,2 kg 

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  DPN  
Rozsah dĺžky klinca  19 – 45 mm 

Kapacita zásobníka  1 zvitok  

Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,65 litra pri 0,6 MPa

BeA klincovačky pre klince vo zvitku, uložené v plastovom nosiči

Názov výrobku SN 40-351 E 
  klincovačka

Typické použitie: pripevňovanie šablón fasádnych dosiek, ľahkých strešných krytín, 

sadrokartónových dosiek, špeciálne montážne práce atď.

Objednávacie číslo 12100009 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 228 × 224 × 126 mm viď str. 92

Hmotnosť  1,3 kg 

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  TC  
Rozsah dĺžky klinca  30 – 40 mm 

Kapacita zásobníka  1 zvitok  

Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,18 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku SN 40-351 E Hafte 
  klincovačka

Typické použitie: pripevňovanie klampiarskych príchytiek.

Objednávacie číslo 12100035 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 228 × 224 × 126 mm

Hmotnosť  1,3 kg 

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  TC Hafte  
Rozsah dĺžky klinca  25 – 35 mm 

Kapacita zásobníka  1 zvitok  

Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,18 litra pri 0,6 MPa

Ø 3,1

Ø 2,2 – 2,5

Ø 2,8

THE POWER OF FASTENING
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BeA prístroje pre 
špeciálne použitie



BeA prístroje pre vlnovce

Názov výrobku WM 12-156 C 
 prístroj pre vlnovce

Typické použitie: vnútorné rohové spoje pri výrobe dverí, výroba okien, podstavcov, soklov, obalov atď.

Objednávacie číslo  12000126 VLNOVCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 307 × 261 × 70 mm viď str. 94

Hmotnosť 2,8 kg

18,5Typ spojovacieho prostriedku vlnovce typ   WM   
Rozsah dĺžky vlnovcov  6 – 12 mm 

Kapacita zásobníka 75 ks vlnovcov

Spotreba vzduchu na 1 vlnovec 1,50 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku W 15-358 C  
 prístroj pre vlnovce

Typické použitie: vnútorné rohové spoje pri priemyselnej výrobe, výroba okien, podstavcov, 

soklov, obalov, špeciálne montážne práce atď.

Objednávacie číslo  12000133 VLNOVCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 307 × 261 × 70 mm viď str. 94

Hmotnosť 3,0 kg 24,6

Typ spojovacieho prostriedku vlnovce typ   W   
Rozsah dĺžky vlnovcov  9 – 15 mm 

Kapacita zásobníka 77 ks vlnovcov

Spotreba vzduchu na 1 vlnovec 1,50 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku Sada pre úplné zarážanie v rohoch  
Objednávacie číslo   14401023 

Názov výrobku W 25-826 E  
 prístroj pre vlnovce

Typické použitie: priemyselná výroba drevostavieb, tesárske práce, drevené rámy a rošty, ťažké 

obaly atď.

Objednávacie číslo  12000610 VLNOVCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 412 × 312 × 109 mm viď str. 94

Hmotnosť  3,7 kg 

34,0Typ spojovacieho prostriedku vlnovce typ   W  MAXI    
Rozsah dĺžky vlnovcov  25 mm 

Kapacita zásobníka 100 ks vlnovcov

Spotreba vzduchu na 1 vlnovec 2,60 litra pri 0,6 MPa
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BeA prístroje pre závesy vlnitých pružín RapidClip®

Názov výrobku 14/32-613 C  RapidClip®
sponkovačka s nadstavcom RapidClip®

Typické použitie: pripevňovanie všetkých typov závesov RapidClip® k dreveným materiálom pri 

výrobe kostier čalúneného nábytku atď.

Objednávacie číslo 12000215 + 14400886 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 255 × 198 × 57 mm viď str. 87

Hmotnosť  1,40 kg 10,4 (10,6)

1,45 × 1,30 
(1,57 × 1,44)

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ   14  a 155 
Rozsah dĺžky spôn 25 – 32 mm

Kapacita zásobníka
 110 ks spôn typ 14 alebo 

102 ks spôn typ 155  

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,90 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 14/40-723 C  RapidClip®
sponkovačka s nadstavcom RapidClip®

Typické použitie: pripevňovanie všetkých typov závesov RapidClip® k dreveným materiálom pri 

výrobe kostier čalúneného nábytku atď.

Objednávacie číslo 12000344 + 14400888 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 367 × 228 × 70 mm viď str. 87

Hmotnosť  2,14 kg 10,4 (10,6)

1,45 × 1,30 
(1,57 × 1,44)

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ   14  a 155 
Rozsah dĺžky spôn 25 – 40 mm

Kapacita zásobníka
 184 ks spôn typ 14 alebo 

170 ks spôn typ 155  

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,00 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku T 25-155 C RapidClip®
klincovačka pre T-klince

s nadstavcom  RapidClip®

Typické použitie: pripevňovanie všetkých typov závesov RapidClip® ku kovovým materiálom pri 

výrobe kostier čalúneného nábytku atď.

Objednávacie číslo 12000244 T-KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 295 × 250 × 70 mm viď str. 91

Hmotnosť 2,7 kg

Ø 2,2

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ  T-klince  
Rozsah dĺžky klinca 18 – 25 mm

Kapacita zásobníka 82 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,50 litra pri 0,6 MPa

Pre T-klince kratšie ako 18 mm je špeciálne prevedenie klincovačky.

Plne automatizovaná montáž 

závesov RapidClip®
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BeA sortiment závesov vlnitých pružín RapidClip®

Označenie Označenie

RapidClip® F

pre maximálne napnutie pružiny do 22 kg,

maximálny priemer drôtu pružiny 4,1 mm 

RapidClip® V

pre maximálne napnutie pružiny do viac ako 30 kg,

maximálny priemer drôtu pružiny 4,1 mm

RapidClip® FW

pre maximálne napnutie pružiny do 26 kg,

maximálny priemer drôtu pružiny 4,1 mm  

RapidClip® FG R

pre maximálne napnutie pružiny do 45 kg,

maximálny priemer drôtu pružiny 4,9 mm

– pre trubkové rámy s vnútorným priemerom 22 mm 

RapidClip® FWB

pre maximálne napnutie pružiny do 15 kg,

maximálny priemer drôtu pružiny 3,1 mm

– pre operadlá RapidClip® FG

pre maximálne napnutie pružiny do 45 kg,

maximálny priemer drôtu pružiny 4,9 mm 

– umožňuje viac spôsobov montážeRapidClip® HA

pre maximálne napnutie pružiny do 30 kg,

maximálny priemer drôtu pružiny 4,1 mm 

Osvedčené viac ako 130 miliónmi použitých kusov: RapidClip®, geniálne jednoduchý záves na pripevnenie vlnitých pružín. 
Ideálny pre použitie napr. v čalúnenom nábytku a v sedadlách dopravných prostriedkov. 
Odporúčame prístroje: 14/32-613 C, 14/40-723 C a T 25-155 C – vždy s nádstavcom na RapidClip®.
Spony použité pre pripevňovanie závesov RapidClip® musia byť typ 14 alebo 155, v dĺžke najmenej 25 mm, vždy v prevedení HZ. 

BeA prístroje pre nastreľovanie nosičov políc

Názov výrobku BT 515 
prístroj pre nosiče políc

Typické použitie: výroba skrinkového nábytku, je možné aj ďalšie použitie nosičov políc ako napr. 

zarážok na skladacích drevených výrobkoch atď.

Objednávacie číslo 12000145 NOSIČE POLÍC

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 370 × 184 × 45 mm

Hmotnosť 1,77 kg
Ø 10,6

Ø 2,1

Typ spojovacieho prostriedku adjustované nosiče políc typ BT
Rozsah dĺžky nosičov políc 10 a 12 mm

Kapacita zásobníka 25 ks nosičov políc

Spotreba vzduchu 

na 1 nosič políc
0,45 litra pri 0,6 MPa

BeA sponkovačka pre spracovanie kožušín

Názov výrobku 71/16-408 K 
sponkovačka

Typické použitie: kožušníctvo – spracovanie kožušín (tzv. cvekovanie), práce s požiadavkou  

na čiastočne nastrelenú sponu atď.

Objednávacie číslo 12000049 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 211 × 150 × 40 mm viď str. 86

Hmotnosť 0,94 kg
9,0

0,75 × 0,57

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ   71
Rozsah dĺžky spôn 12 mm

Kapacita zásobníka 195 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,30 litra pri 0,6 MPa
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BeA sponkovačky s matricou

Názov výrobku 380/16-419 
sponkovačka s matricou 

Typické použitie: spájanie papiera, lepenky, kartónov, kartónov z vlnitej lepenky, fólií, textílií, kože atď.

Objednávacie číslo  12000062 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 210 × 216 × 50 viď str. 86

Hmotnosť  1,4 kg 
12,9

0,91 × 0,70

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  80 a 380 
Rozsah dĺžky spôn  6 – 16 mm 

Kapacita zásobníka  160  ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,70 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 95/16-418 
sponkovačka s matricou 

Typické použitie: spájanie papiera, lepenky, kartónov, kartónov z vlnitej lepenky, fólií, textílií, kože atď.

Objednávacie číslo  12000060 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 210 × 216 × 50 mm viď str. 86

Hmotnosť  1,4 kg 
12,5

   1,25 × 0,5 

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  95
Rozsah dĺžky spôn  6 – 16 mm 

Kapacita zásobníka  114  ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,70 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 95/16-414 L 
sponkovačka s matricou, 

k dodaniu aj pre spony typu 110 ako typ 110/16-414 L

Typické použitie: spájanie papiera, lepenky, kartónov, kartónov z vlnitej lepenky, fólií, textílií, kože atď.

Objednávacie číslo 12000539 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 367 × 216 × 50 mm viď str. 86

Hmotnosť  1,7 kg 
12,5

1,25 × 0,5

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  95
Rozsah dĺžky spôn  8 – 14 mm 

Kapacita zásobníka  235  ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,70 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku 195/25-526 
sponkovačka s matricou,

k dodaniu aj s vyložením matrice 130 mm 

Typické použitie: výroba čalúneného nábytku, perových matracov, rohoží, obalov, spájanie 

kartonáže, plastov atď.

Objednávacie číslo   12000150 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 324 × 319 × 57 mm viď str. 86

Hmotnosť  1,74 kg 
12,8

1,80 × 0,65

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ   195  
Rozsah dĺžky spôn  15 – 25 mm 

Kapacita zásobníka  135   ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,83 litra pri 0,6 MPa
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BeA NICKHEFTER – stolné sponkovačky s matricou 

Názov výrobku NICKHEFTER 380 KONTAKT 
stolná sponkovačka s matricou a kontaktným spúšťaním

Typické použitie: spájanie kartonáže, papiera, plastov, fólií, kože a textílií pri výrobe obalov 

a ďalších prácach s požiadavkou na uzavretie spony atď.

Objednávacie číslo 12300262 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 444 × 228 × 111 mm viď str. 86

Hmotnosť  4,60 kg 
 12,9 

 0,91 × 0,70 

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  80 a 380 
Dĺžka spôn  6 – 25 mm 

Kapacita zásobníka  360  ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,53 litra pri 0,6 MPa

Vyloženie matrice 

plynule nastaviteľné
8 – 132 mm

Na požiadanie dodávame sponkovačky rady NICKHEFTER aj pre ďalšie typy spôn.

Názov výrobku NICKHEFTER DVOJITÝ 380 KONTAKT 
dvojitá stolná sponkovačka s matricou a kontaktným 

spúšťaním

Typické použitie: spájanie kartonáže, papiera, plastov, fólií, kože a textílií pri výrobe obalov 

a ďalších prácach s požiadavkou na uzavretie spony atď.

Objednávacie číslo 12300264 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 444 × 253 × 680 mm viď str. 86

Hmotnosť  12,40 kg 
 12,9 

 0,91 × 0,70 

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  80 a 380 
Dĺžka spôn  6 – 25 mm 

Kapacita zásobníka  360  ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,15 litra pri 0,6 MPa

Vyloženie matrice 8 – 132 mm, plynule nastaviteľné

Rozteče spôn 50 – 515 mm, plynule nastaviteľné

Na požiadanie dodávame sponkovačky rady NICKHEFTER aj pre ďalšie typy spôn.

Názov výrobku NICKHEFTER 380 NOŽNÁ 
stolná sponkovačka s matricou a nožným spúšťaním

Typické použitie: spájanie kartonáže, papiera, plastov, fólií, kože a textílií pri výrobe obalov 

a ďalších prácach s požiadavkou na uzavretie spony atď.

Objednávacie číslo 12300263 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 427 × 228 × 111 mm viď str. 86

Hmotnosť  4,20 kg 
 12,9 

 0,91 × 0,70 

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  80 a 380 
Dĺžka spôn  6 – 25 mm 

Kapacita zásobníka  360  ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,53 litra pri 0,6 MPa

Vyloženie matrice max. 194 mm

Plynule nataviteľný doraz 8 – 185 mm

Na požiadanie dodávame sponkovačky rady NICKHEFTER aj pre ďalšie typy spôn.

Názov výrobku NICKHEFTER DVOJITÝ 380 NOŽNÁ 
dvojitá stolná sponkovačka s matricou a nožným spúšťaním 

Typické použitie: spájanie kartonáže, papiera, plastov, fólií, kože a textílií pri výrobe obalov 

a ďalších prácach s požiadavkou na uzavreté spony atď.

Objednávacie číslo 12300265 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 444 × 253 × 680 mm viď str. 86

Hmotnosť  12,00 kg 
 12,9 

 0,91 × 0,70 

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  80 a 380 
Dĺžka spôn  6 – 25 mm 

Kapacita zásobníka  360  ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,15 litra pri 0,6 MPa

Vyloženie matrice max. 194 mm (s dorazom 8 – 185 mm)

Rozteče spôn 50 – 515 mm, plynule nastaviteľné

Na požiadanie dodávame sponkovačky rady NICKHEFTER aj pre ďalšie typy spôn.
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BeA kliešte pre spájanie drôtov

Názov výrobku Vertex ProClinch 4 
sponkovacie kliešte 

Typické použitie: výroba, opravy a úpravy kovových kostier čalúneného nábytku, konštrukcie 

autosedačiek, drôtených klietok, plotov atď.

Objednávacie číslo 12100XXX SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 415 × 235 × 100 mm

Hmotnosť  2,3 kg

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ Vertex  
Šírka spôn 11, 16, 19 a 22 mm

Kapacita zásobníka max. 55 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 3,43 litra pri 0,6 MPa

V prípade záujmu o prístroje rady Vertex, kontaktujte prosím naše technické poradenstvo.

Názov výrobku HR 60-22 
sponkovacie kliešte 

Typické použitie: výroba, opravy a úpravy – pružinových matracov, vložiek čalúneného nábytku, 

autosedačiek, drôtených klietok, plotov atď.

Objednávacie číslo 12100000 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 226 × 265 × 62 mm viď str. 90

Hmotnosť  1,76 kg 
22,0

  Ø 2,0

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  CL 22 
Dĺžka spôn  12 mm 

Kapacita zásobníka  53  ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,55 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku CL 24-HR 68 
sponkovacie kliešte 

Typické použitie: výroba, opravy a úpravy – pružinových matracov, vložiek čalúneného nábytku, 

autosedačiek, drôtených klietok, plotov atď.

Objednávacie číslo 12100447 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 351 × 220 × 89 mm viď str. 90

Hmotnosť  1,38 kg 

23,6

  Ø 1,8

Typ spojovacieho prostriedku
priemyselné spony typ  
CL 20 × 1,8 Flexi alebo CL 24 

Dĺžka spôn  12,7 mm 

Kapacita zásobníka  108  ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,00 litra pri 0,6 MPa

Sponkovacie kliešte dodávame tiež na daľšie rozmery spôn.

Názov výrobku CL 16-HR 61 
sponkovacie kliešte 

Typické použitie: výroba, opravy a úpravy – pružinových matracov, vložiek čalúneného nábytku, 

autosedačiek, drôtených klietok, plotov atď.

Objednávacie číslo 12100484 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 351 × 220 × 89 viď str. 90

Hmotnosť  1,38 kg

16,6

  Ø 1,6

Typ spojovacieho prostriedku
priemyselné spony typ  
 CL 16 × 1,6 Flexi

Dĺžka spôn  8,5 mm 

Kapacita zásobníka  max.125 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,00 litra pri 0,6 MPa
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Ø 25

BeA prístroj pre nastreľovanie plastových hmoždiniek

Názov výrobku MN 6-514
prístroj pre hmoždinky

Typické použitie: výroba skrinkových nábytkových dielcov predovšetkým pre následnú svojpomocnú 

montáž, montážne práce, stoly, zásuvky atď. – hmoždinky sa nastreľujú do predvŕtaných otvorov.

Objednávacie číslo  12000144 HMOŽDINKY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 370 × 177 × 45 mm

Hmotnosť 1,77 kg

Ø 10,5Typ spojovacieho prostriedku adjustované hmoždinky typ MN 6
Rozsah dĺžky hmoždinek 11 a 13 mm 

Kapacita zásobníka 28 ks hmoždinek

Spotreba vzduchu na 1 hmoždinku 0,45 litra pri 0,6 MPa

BeA sponkovačka pre pripevňovanie fólií

Názov výrobku PC 340 C
sponkovačka pre pripevňovanie fólií

Typické použitie: pripevňovanie rôznych fólií alebo jemných sieťovín ku dreveným podkladom  

alebo k podkladom na báze dreva atď.

Objednávacie číslo 12100425

 10 

 1,25 × 1,00 

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 225 × 275 × 125 mm

Hmotnosť 2,50 kg

Typ spojovacieho prostriedku
priemyselné spony typ G 4450 a
podložky typ 340

Rozsah dĺžky spôn 16 mm 

Kapacita zásobníka 116 ks spôn a 100 ks podložiek

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,00 litra pri 0,6 MPa

Hmoždinky majú kónický závit M6.

Pri zaskrutkovaní skrutky do

hmoždinky dôjde k natlačeniu

materiálu a tým k výraznému

spevneniu spoja.
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BeA klincovačka pre pripevňovanie líšt na zasklievanie

Názov výrobku SK 335-201 C GL
klincovačka pre pripevňovanie líšt na zasklievanie 

Typické použitie: zasklievanie eurookien alebo dverí neviditeľným spôsobom, pripevňovanie líšt 

podobných typov atď.

Objednávacie číslo  12100197 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 297 × 213 × 100 mm viď str. 90

Hmotnosť 0,90 kg

1,27 × 1,05

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ SK 300
Rozsah dĺžky klinca 30 – 35 mm 

Kapacita zásobníka 100 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 0,46 litra pri 0,6 MPa

BeA klincovačka pre ozdobné klince 

Názov výrobku ZN 100-413
klincovačka pre ozdobné klince

Typické použitie: čalúnený nábytok, stoličky, dekorácie, realizácie interiérov, obuvnícky priemysel, 

výroba špeciálnych obalov atď.

Objednávacie číslo  12100307 KLINCE

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 265 × 230 × 70 mm

Hmotnosť 1,10 kg

Ø 9,5

Ø 1,3

Typ spojovacieho prostriedku adjustované klince typ ZN 100
Rozsah dĺžky klinca 15 mm 

Kapacita zásobníka 60 ks klincov

Spotreba vzduchu na 1 klinec 0,30 litra pri 0,6 MPa

V ponuke povrchovej úpravy a vzhľadu ozdobných klincov je niekoľko možných variant.

Informujte sa prosím na dostupné dekóry.
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BeA sponkovačka pre pripevňovanie etikiet

Názov výrobku ETIKET K 380/10
sponkovačka pre pripevňovanie etikiet

Typické použitie: pripevňovanie etikiet s cenou alebo čiarovým kódom k materiálom, u ktorých 

samolepiace etikety nie je možné použiť atď.

Objednávacie číslo 12200030 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 286 × 144 × 68 mm viď str. 86

Hmotnosť 1,92 kg
 12,9 

 0,91 × 0,70 

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ 80 a 380
Rozsah dĺžky spôn 10 mm 

Kapacita zásobníka 157 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,45 litra pri 0,6 MPa

BeA sponkovačky pre spony na kabeláž

Názov výrobku K122/14 
sponkovačka pre spony na kabeláž

Typické použitie: pripevňovanie dátových a nízkonapäťových káblov pri realizácii káblových rozvodov 

v interiéroch aj pri výrobe audiovizuálnej techniky atď. – pre maximálny priemer kábla 6,5 mm.

Objednávacie číslo  12000465 PRÍCHYTKY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 352 × 165 × 54 mm

Hmotnosť 1,6 kg

Typ spojovacieho prostriedku
káblové príchytky typ 122 a

priemyselné spony typ 95

Rozsah dĺžky spôn 12 – 14 mm 

Kapacita zásobníka 50 ks príchytiek a 84 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 príchytku 0,38 litra pri 0,6 MPa

Názov výrobku K123/16 
sponkovačka pre spony na kabeláž

Typické použitie: pripevňovanie dátových a nízkonapäťových káblov pri realizácii káblových rozvodov 

v interiéroch aj pri výrobe audiovizuálnej techniky atď. – pre maximálny priemer kábla 9,2 mm.

Objednávacie číslo 12000466 PRÍCHYTKY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 352 × 165 × 54 mm

Hmotnosť 1,6 kg

Typ spojovacieho prostriedku
káblové príchytky typ 123 a

priemyselné spony typ 95

Rozsah dĺžky spôn 12 – 16 mm 

Kapacita zásobníka 50 ks príchytiek a 84 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 príchytku 0,38 litra pri 0,6 MPa
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BeA STOSSHEFTER – stojanové sponkovačky s kontaktným spúšťaním

Názov výrobku 97-530 L KONTAKT 
stojanová sponkovačka s kontaktným spúšťaním

Typické použitie: obuvnícky priemysel a opravy obuvi, výroba hračiek, darčekových predmetov 

a ďalších drobných výrobkov atď.

Objednávacie číslo 12300260 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 427 × 228 × 50 mm viď str. 86

Hmotnosť  3,40 kg 4,5

0,91 × 0,70

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  97 
Dĺžka spôn  6 – 25 mm 

Kapacita zásobníka  360  ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,50 litra pri 0,6 MPa

Vyloženie sponkovačky max. 184 mm

Pre spony kratšie ako 10 mm je špeciálne prevedenie sponkovačky.

Na prianie dodávame sponkovačky rady STOSSHEFTER aj pre ďalšie typy spôn.

Názov výrobku 74-534 L KONTAKT 
stojanová sponkovačka s kontaktným spúšťaním 

Typické použitie: obuvnícky priemysel a opravy obuvi, výroba hračiek, darčekových predmetov 

a ďalších drobných výrobkov atď.

Objednávacie číslo 12300261 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 427 × 228 × 50 mm viď str. 86

Hmotnosť  3,40 kg 
4,3

0,75 × 0,60

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  74 
Dĺžka spôn  10 – 16 mm 

Kapacita zásobníka  436  ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,50 litra pri 0,6 MPa

Vyloženie sponkovačky max. 184 mm

Na prianie dodávame sponkovačky rady STOSSHEFTER aj pre ďalšie typy spôn.

BeA sponkovačka pre nastreľovanie plastových hmoždiniek

Názov výrobku P8/16-428
sponkovačka pre spony z plastu 

k dodaniu aj s kontaktnou poistkou ako typ P8/16-428 C

Typické použitie: výroba dreveného tovaru so zakázanými kovovými dielmi, spájanie materiálov 

pred následným brúsením alebo obrábaním atď.

Objednávacie číslo 12000358 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 221 × 148 × 43 mm viď str. 90

Hmotnosť 0,95 kg
10,7

1,65 × 1,50

Typ spojovacieho prostriedku plastové spony typ P8
Rozsah dĺžky spôn 10 – 15 mm

Kapacita zásobníka 76 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 0,30 litra pri 0,6 MPa
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Mechanické sponkovačky Rapid

Názov výrobku Rapid 153    ergonomic
mechanická sponkovačka 

Typické použitie: pripevňovanie fólií, lepeniek, štítkov s väčšími rozmermi atď.

Objednávacie číslo  12100031 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 178 × 120 × 27 mm viď str. 94

Hmotnosť  0,53 kg 
11,4

0,75 × 0,57

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  Rapid 53 
Rozsah dĺžky spôn 6 – 8 mm

Kapacita zásobníka  156 ks spôn

Názov výrobku Rapid 353    ergonomic
mechanická sponkovačka

Typické použitie: pripevňovanie textílií, fólií, papiera, drobné montážne práce atď.

Objednávacie číslo  12100032 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 180 × 152 × 27 mm viď str. 94

Hmotnosť  0,82 kg 
11,4

0,75 × 0,57

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  Rapid 53 
Rozsah dĺžky spôn 6 – 14 mm

Kapacita zásobníka  156 ks spôn

Názov výrobku Rapid 14    ergonomic
mechanická sponkovačka 

Typické použitie: pripevňovanie fólií, lepeniek, štítkov s väčšími rozmermi atď.

Objednávacie číslo 12100274 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 178 × 120 × 27 mm viď str. 94

Hmotnosť  0,53 kg 10,6

1,27 × 0,56

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  Rapid 140
Rozsah dĺžky spôn 6 – 8 mm

Kapacita zásobníka 90 ks spôn

Názov výrobku Rapid 34    ergonomic
mechanická sponkovačka

Typické použitie: pripevňovanie fólií, lepeniek, štítkov s väčšími rozmermi atď.

Objednávacie číslo 12100272 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 180 × 152 × 27 mm viď str. 94

Hmotnosť  0,87 kg 10,6

1,27 × 0,56

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  Rapid 140 
Rozsah dĺžky spôn 6 – 14 mm

Kapacita zásobníka 90 ks spôn
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Mechanické sponkovacie kladivá Rapid

Názov výrobku Rapid 11   ergonomic
sponkovacie kladivo  

Typické použitie: pripevňovanie folií, lepeniek, štítkov s väčšími rozmermi atď.

Objednávacie číslo  12100028 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 304 × 55 × 36 mm viď str. 94

Hmotnosť 0,96 kg 10,6

1,27 × 0,56

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  Rapid 140 
Rozsah dĺžky spôn 6 – 10 mm

Kapacita zásobníka  168 ks spôn

Názov výrobku Rapid 211   ergonomic
sponkovacie kladivo 

Typické použitie: pripevňovanie fólií, lepeniek, štítkov s väčšími rozmermi atď.

Objednávacie číslo  12100437 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 320 × 60 × 35 mm viď str. 94

Hmotnosť  1,0 kg 10,6

1,27 × 0,56

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  Rapid 140 
Rozsah dĺžky spôn 6 – 12 mm

Kapacita zásobníka  168 ks spôn

BeA sponkovačky pre uzatváranie kartónových obalov

Názov výrobku MT-A 18
mechanická kartonážna sponkovačka

Typické použitie: príležitostné balenie do kartonáže z vlnitej lepenky, práce s vlnitou lepenkou atď.

Objednávacie číslo  12100278 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 415 × 220 × 115 mm viď str. 89

Hmotnosť 2,1 kg 34,9

2,28 × 0,86

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  Packfix 
Rozsah dĺžky spôn  15 – 18 mm  (5/8" – 3/4")

Kapacita zásobníka 100 ks spôn

Názov výrobku MT-A 22 
mechanická kartonážna sponkovačka

Typické použitie: príležitostné balenie do kartonáže z vlnitej lepenky, práce s vlnitou lepenkou atď.

Objednávacie číslo  12100281 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 415 × 220 × 115 mm viď str. 89

Hmotnosť 2,1 kg
34,9

2,28 × 0,86

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  Packfix 
Rozsah dĺžky spôn  18 – 22 mm  (3/4" + 7/8")

Kapacita zásobníka 100 ks spôn

Názov výrobku MT-C 18
mechanická kartonážna sponkovačka

Typické použitie: príležitostné balenie do kartonáže z vlnitej lepenky, práce s vlnitou lepenkou atď.

Objednávacie číslo 12000218 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 415 × 220 × 115 mm viď str. 89

Hmotnosť 2,1 kg 32,0

1,9 × 0,89

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  Clincher 
Rozsah dĺžky spôn  15 – 18 mm  (5/8" – 3/4")

Kapacita zásobníka 120 ks spôn
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BeA sponkovačky pre uzatváranie kartónových obalov

Názov výrobku AT-A 18
kartonážna sponkovačka

Typické použitie: balenie do kartonáže z vlnitej lepenky, práce s vlnitou lepenkou atď.

Objednávacie číslo  12100282 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 415 × 220 × 115 mm viď str. 89

Hmotnosť 2,65 kg
34,9

2,28 × 0,86

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  Packfix 
Rozsah dĺžky spôn  15 – 18 mm  (5/8" – 3/4")

Kapacita zásobníka 100 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,00 liter pri 0,6 MPa

Názov výrobku AT-A 22
kartonážna sponkovačka

Typické použitie: balenie do kartonáže z vlnitej lepenky, práce s vlnitou lepenkou atď.

Objednávacie číslo  12100283 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 415 × 220 × 115 mm viď str. 89

Hmotnosť 2,65 kg
34,9

2,28 × 0,86

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  Packfix 
Rozsah dĺžky spôn  18 – 22 mm  (3/4" + 7/8")

Kapacita zásobníka 100 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,00 liter pri 0,6 MPa

Názov výrobku AT-C 18
kartonážna sponkovačka

Typické použitie: balenie do kartonáže z vlnitej lepenky, práce s vlnitou lepenkou atď.

Objednávacie číslo 12100285 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 415 × 220 × 115 mm viď str. 89

Hmotnosť 2,45 kg 32,0

1,9 × 0,89

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ  Clincher 
Rozsah dĺžky spôn  15 – 18 mm  (5/8" – 3/4")

Kapacita zásobníka 120 ks spôn

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,00 liter pri 0,6 MPa

Názov výrobku CT-IC 1823
kartonážna sponkovačka

Typické použitie: balenie do kartonáže z vlnitej lepenky, práce s vlnitou lepenkou atď.

Objednávacie číslo 12100287 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 233 × 230 × 115 mm viď str. 89

Hmotnosť 2,45 kg

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ AGR (I 23) 
Rozsah dĺžky spôn  15 – 18 mm  

Kapacita zásobníka 1000 ks spôn (1 zvitok)

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,00 liter pri 0,6 MPa

Názov výrobku CT-IC 1819
kartonážna sponkovačka

Typické použitie: balenie do kartonáže z vlnitej lepenky, práce s vlnitou lepenkou atď.

Objednávacie číslo 12100286 SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 233 × 230 × 115 mm viď str. 89

Hmotnosť 2,45 kg

Typ spojovacieho prostriedku priemyselné spony typ CRR (I 18) 
Rozsah dĺžky spôn  15 – 18 mm  

Kapacita zásobníka 1000 ks spôn (1 zvitok)

Spotreba vzduchu na 1 sponu 1,00 liter pri 0,6 MPa
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BeA AUTOTEC 
technika pre 
automatizáciu



made in Germany

Riešenie pre každého: od výrobcu, ktorý hrá hlavnú rolu na trhu

Pri automatizovanej výrobe je primárne požadovaná efektivita a spoľahlivosť. Modulárne koncipované 

prístroje BeA sú navrhnuté tak, aby perfektne integrovali prácu s priemyselnými sponami, klincami 

a  ďalšími typmi spojovacích prostriedkov do výrobného procesu a prispievali tak ku zvýšeniu konkurencie-

schopnosti danej produkcie. Prístroje BeA rady AUTOTEC sú určené k zabudovaniu do výrobných liniek 

a pre robotizované pracovisko. Naša výhoda spočíva v individuálne pripravených prístrojoch, dôsledne 

zostavených z overených a spoľahlivých modulárnych uzlov a prvkov. Dodávame kompletné systémy 

pripravené k priamemu zabudovaniu do vašich zariadení. Celosvetovo je BeA s viac ako 10.000 reali-

zovanými aplikáciami na prvom mieste v oblasti prístrojov s automatickým doplňovaním spojovacích 

prostriedkov zo zásobníka.

●  Systémová centrálna zásuvka a centrálny prívod stlačeného vzduchu zaisťuje rýchlu montáž 

aj demontáž prístroja

●  Ľahká výmena dielov pri servisnom zásahu

● Rozsiahla technická dokumentácia a dokumentácia pre údržbu 

●  Vysoká životnosť a spoľahlivosť

●  Elektrický (24 V=) alebo pneumatický spúšťací impulz 

●  Možné individuálne prispôsobenie výkonu

●  Minimalizácia prístrojov výrobných zariadení 

●  Široký výber príslušenstva

●  Technická podpora pre konštruktérov a programátorov

●  1989 – prvý typ rady AUTOTEC

●  1999 –  prvý typ rady AUTOTEC 

s kazetovým zásobníkom

●  2003 –  prvý typ rady AUTOTEC 

pre spony so širokým chrbtom

● 2007 –  prvý typ rady AUTOTEC 

pre klince typu TC v plastovom nosiči

● 2009 –  prvý typ rady AUTOTEC 

se svislým zásobníkom pre vlnovce typu W MAXI

● 2011 –  prvý typ rady AUTOTEC s plniacim zariadením 

pre klince so zápustnou hlavou typu SK 400

BeA AUTOTEC technika pre automatizáciu

BeA – technika pre automatizáciu, to je 25 rokov skúseností
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BeA AUTOTEC technika pre automatizáciu   

Názov výrobku
Kapacita 

zásobníka Rozsah od – do

Typ
spojovacieho

prostriedku

Prístroje AUTOTEC 

s dlhým zásobníkom

rady: 235 / 245 / 265 / 285

300 – 500 4 – 130 mm

Priemyselné spony

S-klince

SK-klince

T-klince

Vlnovce

Prístroje AUTOTEC 

s postranným zásobníkom

rady: 232 / 242 / 262 / 282

až 5.000 4 – 110 mm

Priemyselné spony

S-klince

SK-klince

Vlnovce

Prístroje AUTOTEC 

so zvislým zásobníkom

rady: 230 / 240 / 260 / 280

až 10.000 4 – 65 mm
Priemyselné spony

Vlnovce

Prístroje AUTOTEC 

s kazetovým zásobníkom

rady: 264 / 284

1.900 – 2.000 25 – 80 mm Priemyselné spony

Prístroje AUTOTEC 

s dlhým zásobníkom 

rada: 285

špeciálne vyvinuté pre izolácie pasívnych drevostavieb

až 280  200 mm
Priemyselné spony

typ 346

Názov výrobku
Kapacita 

zásobníka Rozsah od – do

Typ
spojovacieho

prostriedku

Prístroje AUTOTEC 

pre klince v pásoch
 až 140 50 – 100 mm

Klince D34

Klince R20

Prístroje AUTOTEC 

pre klince vo veľkých zvitkoch
až 3.000 45 – 90 mm

Klince BDC

Klince TC

Novinka
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Vyžiadajte si náš špeciálny prospekt.

dlhý zásobník

postranný 

zásobník

zvislý 

zásobník

kazetový zásobník

plniace zariadenie 

pre robotizované 

pracovisko

BeA AUTOTEC technika pre automatizáciu   

Názov výrobku
Kapacita 

zásobníka Rozsah od – do

Typ
spojovacieho

prostriedku

Prístroje AUTOTEC 

s dlhým zásobníkom a s matricou

v stolovom prevedení

 300 – 500 4 – 25 mm Priemyselné spony

Prístroje AUTOTEC 

s podvozkom, typ SKATER
až 500  21 – 65 mm

Priemyselné spony

Klince BDC

Názov výrobku
Kapacita 

zásobníka Rozsah od – do

Typ
spojovacieho

prostriedku

Prístroje AUTOTEC

s plniacim zariadením pre robotizované pracovisko

 Plniace zariadenie:

až 30.000
6 – 65 mm

Priemyselné spony

S-klince

SK-klince 

Voliteľné zásobníky
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Voľba dĺžky vyústenia

Dĺžku vyústenia volíme podľa výšky dielu, na ktorom pracujeme.

Voľba zásobníka

Typ zásobníka volíme podľa nasledujúcich kritérií:
 
●  veľkosť daného priestoru v stroji a typ stroja

●  kapacita a rozmery zásobníka

●  smer zarážania spájacích prostriedkov

 

zdola nahor, 

zhora dole, 

vodorovne

●  prístupnosť zásobníka pri dopĺňaní
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CA.BI. stroje pre výrobu paliet a debien, osadené prístrojmi BeA

Výroba rôznych typov paliet – rada VAB

Výroba rôznych debien, drevených obalov a roštov – rada CMV

K dodaniu sú dve základné rady strojov – VAB a CMV. 

Stroje rady VAB je možné doplniť ďalšími prídavnými zariadeniami – napríklad stohovanie hotových paliet,  

orezávanie rohov paliet atď. 

Spoločnými znakmi sú:

● doplnenie klincovačiek o prídavné tlmiče hluku,

● vždy dve formy pre striedavú výrobu,

●  CNC – riadenie strojov, vybavené špeciálnym softvérom umožňujúcim: 

• programovanie súradnicovým systémom aj pomocou klávesnice,

• použitie dvoch rôznych zbíjacích programov (jeden pre každú formu), 

• počítadlo klincov pre každý ovládač, 

• pamäť na 50 zbíjacích programov,

• počítadlo cyklov s možnosťou vynulovania, 

• nastavenie rýchlosti aj zrýchlenia práce stroja,

• USB – rozhranie pre pripojenie PC.

Vyžiadajte si náš špeciálny prospekt.
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BeA priemyselné
skrutkovače a skrutky
BeFIX



BeA elektrické skrutkovače pre skrutky adjustované v pásoch

Názov výrobku SC 55/2500 FC
elektrický skrutkovač, 230 V~, 540 W

Typické použitie: suchá výstavba, montážne práce atď.

Objednávacie číslo  12600038 SKRUTKY*

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 465 × 180 × 75 mm

Hmotnosť 1,8 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjustované skrutky typ SB
Rozsah dĺžky skrutiek 16 – 55 mm 

Kapacita zásobníka 50 ks skrutiek

Otáčky 2.500 otáčok za minútu

Názov výrobku SC55/4000 FC
elektrický skrutkovač, 230 V~, 540 W

Typické použitie: suchá výstavba, montážne práce atď.

Objednávacie číslo 12600034 SKRUTKY*

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 465 × 180 × 75 mm

Hmotnosť 1,8 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjustované skrutky typ SB
Rozsah dĺžky skrutiek 16 – 55 mm 

Kapacita zásobníka 50 ks skrutiek

Otáčky 4.000 otáčok za minútu

Názov výrobku SC 75/2500 WS
elektrický skrutkovač, 230 V~, 540 W

Typické použitie: montáž podláh, montáže v horšie prístupných miestach atď.

Objednávacie číslo 12600039 SKRUTKY*

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 985 × 180 × 75 mm

Hmotnosť 2,8 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjustované skrutky typ SB
Rozsah dĺžky skrutiek 16 – 75 mm

Kapacita zásobníka 50 ks skrutiek

Otáčky 2.500 otáčok za minútu

Názov výrobku SC 55/4000 WS
elektrický skrutkovač, 230 V~, 540 W

Typické použitie: montáž podláh, montáže v horšie prístupných miestach atď.

Objednávacie číslo 12600035 SKRUTKY*

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 985 × 180 × 75 mm

Hmotnosť 2,8 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjustované skrutky typ SB
Rozsah dĺžky skrutiek 16 – 55 mm

Kapacita zásobníka 50 ks skrutiek

Otáčky 4.000 otáčok za minútu

Názov výrobku SC 75/2500 FT
elektrický skrutkovač, 230 V~, 540 W

Typické použitie: suchá výstavba, montážne práce atď.

Objednávacie číslo 12600045 SKRUTKY*

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 465 × 180 × 75 mm

Hmotnosť 1,8 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjustované skrutky typ SB
Rozsah dĺžky skrutiek 16 – 75 mm

Kapacita zásobníka 50 ks skrutiek

Otáčky 2.500 otáčok za minútu

* Daľšie informácie a kompletný program skrutiek nájdete v katalógu BeA – konštrukčné a stavebné skrutky.
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BeA akumulátorové skrutkovače pre skrutky adjustované v pásoch

Názov výrobku SC 55/4000
akumulátorový skrutkovač, 18 V= / 3.000 mAh

Typické použitie: suchá výstavba, montážne práce atď.

Objednávacie číslo 12600049 SKRUTKY*

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 376 × 254 × 80 mm

Hmotnosť 2,3 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjustované skrutky typ SB
Rozsah dĺžky skrutiek 25 – 55 mm

Kapacita zásobníka 50 ks skrutiek

Otáčky 4.000 otáčok za minútu

Názov výrobku SC 55/1600
akumulátorový skrutkovač, 18 V= / 3.000 mAh

Typické použitie: suchá výstavba, montážne práce atď.

Objednávacie číslo 12600050 SKRUTKY*

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 376 × 254 × 80 mm

Hmotnosť 2,3 kg

Typ spojovacieho prostriedku adjustované skrutky typ SB
Rozsah dĺžky skrutiek 25 – 55 mm

Kapacita zásobníka 50 ks skrutiek

Otáčky 1.600 otáčok za minútu

BeA akumulátorové skrutkovače pre voľne sypané skrutky

Názov výrobku SC/4000
akumulátorový skrutkovač, 18 V= / 3.000 mAh

Typické použitie: suchá výstavba, montážne a demontážne práce atď.

Objednávacie číslo 12600054 SKRUTKY*

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 376 × 254 × 80 mm

Hmotnosť 1,8 kg

Typ spojovacieho prostriedku voľne sypané skrutky

Otáčky 4.000 otáčok za minútu

Názov výrobku SC/2000
akumulátorový skrutkovač, 18 V= / 4.000 mAh

Typické použitie: suchá výstavba, montážne a demontážne práce atď.

Objednávacie číslo 12600055 SKRUTKY*

Rozmery (dĺžka × výška × šírka)

Hmotnosť 2,4 kg

Typ spojovacieho prostriedku voľne sypané skrutky

Priemer skrutiek 6 / 8 / 10 mm

Otáčky

1)     575 otáčok za minútu

2) 1.350 otáčok za minútu

3) 2.000 otáčok za minútu  

* Daľšie informácie a kompletný program skrutiek nájdete v katalógu BeA – konštrukčné a stavebné skrutky.
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BeA pneumatické skrutkovače pre voľne sypané skrutky

Názov výrobku US-LD 50P-05
pneumatický skrutkovač pre voľne sypané skrutky

Typické použitie: drevostavby atď.

Objednávacie číslo 12700063 SKRUTKY*

Rozmery (dĺžka × výška × šírka)

Hmotnosť 0,9 kg

Typ spojovacieho prostriedku voľne sypané skrutky

Otáčky 500 otáčok za minútu

Krútiaci moment 12,75 Nm

Názov výrobku US-LD 50P-08
pneumatický skrutkovač pre voľne sypané skrutky

Typické použitie: stavebné konštrukcie atď.

Objednávacie číslo 12700064 SKRUTKY*

Rozmery (dĺžka × výška × šírka)

Hmotnosť 0,9 kg

Typ spojovacieho prostriedku voľne sypané skrutky

Otáčky 900 otáčok za minútu

Krútiaci moment 8,34 Nm

* Daľšie informácie a kompletný program skrutiek nájdete v katalógu BeA – konštrukčné a stavebné skrutky.
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BeA kovanie 
pre drevené 
konštrukcie



BeA kovanie pre drevené konštrukcie

Označenie Rozmery, materiál a použitie

Trámové papuče

ohnuté smerom do vnútra aj von 

– dodávame v rôznych rozmeroch

– z pozinkovaného oceľového plechu

– k pripevneniu trámov

Uholníky

– dodávame v rôznych typoch aj rozmeroch

– z pozinkovaného oceľového plechu

– na spájanie dreva

Spojky väznice – krokiev

– dodávame v dĺžkach 160 – 370 mm

– z pozinkovaného oceľového plechu

– pre krížové spoje trámov

Dierované plechy a pásy

– dodávame v rôznych rozmeroch

– z pozinkovaného oceľového plechu hrúbky 2 a 2,5 mm

– použitie ako spojovací plech v konštrukcii väzby

Zavetrovacie pásy

– dodávame v rôznych rozmeroch

– z pozinkovaného oceľového plechu

– pre vystuženie drevených konštrukcií

Kliny

– dodávame v dĺžkach 90, 130, 170 a 210 mm

– z pozinkovaného oceľového 2 mm plechu

– zaistenie prvkov väzby proti uvoľneniu

Kotviace klince
– dodávame v dĺžkach 35 – 100 mm, Ø 4,0 mm

– pre pripevnenie kovania k drevu

Celý sortiment nami dodávaného tesárskeho kovania nájdete v katalógu BeA – kovanie pre drevené konštrukcie.
Certifikované typy kovaní sú doplnené značkami CE a ETA. U týchto výrobkov sa prosím informujte na certifikáciu konkrétnych rozmerov.
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BeA technika 
tavného lepenia



BeA technika tavného lepenia

Názov výrobku BeA 225 
tavná pištoľ

Typické použitie: ľahké a drobné práce pri montážach, opravách, aranžovaní, výrobe dekoračných 

predmetov atď.

Objednávacie číslo 12500148 TAVNÉ LEPIDLO

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 220 × 170 × 35 mm viď tabuľka nižšie

Hmotnosť 0,25 kg
Ø 12

Tavné lepidlo  tyčinky Ø 12  mm, typ HM
Tavná teplota  170°C, pevná 

Tavný výkon  do 0,6 kg za 1 hodinu

Názov výrobku BeA 285 
tavná pištoľ

Typické použitie: drobné práce pri montážach, opravách, tmelení, aranžovaní, výrobe dekoračných 

predmetov atď.

Objednávacie číslo 12500149 TAVNÉ LEPIDLO

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 290 × 230 × 55 mm viď tabuľka nižšie

Hmotnosť 0,60 kg
Ø 12

Tavné lepidlo tyčinky Ø 12  mm, typ HM, LM a PA
Tavná teplota  140 – 220°C, plynule nastaviteľná

Tavný výkon  do 1,2 kg za 1 hodinu

Výber zo sortimentu tavných lepidel BeA

Označenie Farba
Čas 
otvorenia

Flexibilná 
aj pri nízkej 
teplote 

Charakteristické 
vlastnosti Typické použitie

Ø 12
 HM 505/12 biela

krátky 

do 10 s
 –

krátky čas otvorenia, pomerne 

elastické spoje

montážne lepidlo, balené, obaly 

z kombinovaných materiálov, rýchle 

lepidlo

 HM 535 F/12 
transparentná, 

číra

stredný 

do 25 s
 –

transparentné, dobrá priľna-

vosť na rôzne materiály, 

vytvára pevné spoje

univerzálne lepidlo na papier, kartó-

ny, drevo, textílie, plasty. Vzhľadom 

k viskozite je možné ho s úspechom 

použiť aj na vypĺňanie špár atď.

 HM 640/12 
transparentná, 

biela

dlhý  

do 45 s
áno

elastické, dobrá priľnavosť, 

vhodné aj na problematické 

materiály

lepenie dreva, textílií, keramiky, 

ľah kých kovov, niektorých plastov

HM 642/12
transparentná, 

žltkastá

dlhý  

do 40 s
–

dobrá priľnavosť, stredne 

tvrdé spoje

lepenie dreva, keramiky, ľahkých 

kovov, niektorých plastov

HM 660/12 žltkastá
stredný   

do 30 s
áno

veľmi elastické, dobrá priľna-

vosť aj na kritické materiály

kritické materiály (kovy, sklo, plasty), 

elastické vypĺňanie špár atď.

HM 665/12 žltá
stredný  

do 35 s
–

veľmi elastické, dobrá priľna-

vosť aj na kritické materiály

kritické materiály (kovy, sklo, plasty), 

montážne práce – vysoká počiatočná 

pevnosť

Tyčinky s priemerom 12 mm sú dodávané v dĺžke 200 alebo 300 mm.
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BeA technika tavného lepenia

Názov výrobku BeA 310 PLUS 
tavná pištoľ

Typické použitie: rôznorodé práce s tavnými lepidlami pri výrobe, montážach, opravách, tmelení atď.

Objednávacie číslo 12500074 TAVNÉ LEPIDLO

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 310 × 250 × 70 mm viď tabuľka nižšie

Hmotnosť 1,15 kg Ø 43

Tavné lepidlo
tyčinky Ø 43  mm, 

typ LM, HM, SP a PA

Tavná teplota
 195°C, nastaviteľná pomocov 

termomodulov 

Tavný výkon  do 3,5 kg za 1 hodinu

Názov výrobku BeA 321 
tavná pištoľ s pneumatickým podávaním lepidla

Typické použitie: rôzne práce s tavnými lepidlami, predovšetkým pri priemyselnom nasadení, 

vo výrobe, rozsiahlych opravách atď.

Objednávacie číslo  12500077 TAVNÉ LEPIDLO

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 320 × 230 × 70 mm viď tabuľka nižšie

Hmotnosť 1,50 kg Ø 43

Tavné lepidlo
tyčinky Ø 43 mm, 

typ LM, HM, SP a PA

Tavná teplota  195°C

Tavný výkon  do 4,1 kg za 1 hodinu

Spotreba vzduchu za 1 minútu max. 9 l pri 0,6 MPa

Názov výrobku Redukčný ventil
príslušenstvo 

Objednávacie číslo 14000980

Výber zo sortimentu tavných lepidel BeA

Označenie Farba
Čas 
otvorenia

Flexibilné 
aj pri nízkej 
teplote

Charakteristické 
vlastnosti Typické použitie

Ø 43

 HM 502/43 karamel
krátky do 

10 s
 –

krátky otvorený čas, pevné 

a tuhé spoje
balenie do kartónov, rýchle lepidlo

 HM 532/43 transparentná
krátky do 

15 s
áno

transparentné, dobrá priľna-

vosť na rôzne materiály, 

relatívne krátky čas otvorenia

univerzálne lepidlo na papier, kartón, 

drevo, textil atď.

 HM 542/43 žltkastá
krátky do 

5 s
– krátky čas otvorenia balenie do kartónov, rýchle lepidlo

HM 640/43
transparentná, 

biela

dlhý do 

45 s
áno

elastické, dobrá priľnavosť, 

vhodné aj na problematické 

materiály

lepenie dreva, textilu, keramiky, 

ľahkých kovov, niektorých plastov

HM 642/43
transparentná, 

žltkastá

dlhý do 

40 s
–

dobrá priľnavosť, stredne 

tvrdé spoje

lepenie dreva, keramiky, ľahkých 

kovov, niektorých plastov

HM 660/43 žltkastá
stredný 

do 30 s
áno

veľmi elastické, dobrá priľna-

vosť aj na kritické materiály

kritické materiály (kovy, sklo, plasty), 

elastické vypĺňanie špár atď.

Všetky tyčinky  priemeru 43 mm sú dodávané v dĺžke 43 mm.
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BeA technika tavného lepenia

Názov výrobku BeA 351 SPRAY 
tavná pištoľ pre rozprašovanie lepidla 

Typické použitie: rôzne práce s rozprašovanými tavnými lepidlami, predovšetkým pri priemyselnom 

nasadení, vo výrobe atď.

Objednávacie číslo 12500078 TAVNÉ LEPIDLO

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 320 × 230 × 70 mm viď tabuľka nižšie

Hmotnosť 1,40 kg

Ø 43Tavné lepidlo tyčinky Ø 43  mm, typ SP
Tavná teplota  180°C

Tavný výkon  do 4,2 kg za 1 hodinu

Spotreba vzduchu za 1 minútu max. 20 l pri 0,6 MPa

Názov výrobku Redukčný ventil
príslušenstvo 

Objednávacie číslo 14000980

Výber zo sortimentu tavných lepidel BeA

Označenie Farba
Čas 
otvorenia

Flexibilné 
aj pri nízkej 
teplote

Charakteristické 
vlastnosti Typické použitie

Ø 43

 SP 420/43 svetlý jantár dlhý 3 min.  –

schopné rozprašovania, dlhý 

čas otvorenia, dobrá priľnavosť 

aj na kritické materiály, vhodné 

aj pre extrúzne nanášanie

balenie do penových materiálov, 

čalúnnicke práce, pri extrúznom 

nanášaní pre kritické materiály (kov, 

plasty), elastické vypĺňanie špár atď.

 SP 431/43  svetlý jantár
veľmi dlhý 

6 min.
–

schopné rozprašovania, veľmi 

dlhý čas otvorenia, dobrá 

priľna vosť aj na kritické mate-

riály, vhodné aj pre extrúzne 

nanášanie

balenie do penových materiálov, 

čalúnnicke práce, pri extrúznom 

nanášaní pre kritické materiály (kov, 

plasty), elastické vypĺňanie špár atď.

Nordson technika tavného lepenia DuraBlue

Názov výrobku DuraBlue 
systém tavného lepenia so zásobníkom lepidla

Typické použitie: rôzne práce s tavnými lepidlami predovšetkým pri priemyselnom nasadení vo 

výrobe atď., vybavený špeciálnym softvérom, – možnosť rozprašovania tavného lepidla, – možnosť 

napájať dve nanášacie pištole z jedného tavného zariadenia pri samostatnej tepelnej regulácii.

MODEL DuraBlue 4L DuraBlue 10L DuraBlue 16L
Objednávacie číslo 12500XXX 12500XXX 12500XXX

Rozmery 

(dĺžka × výška × šírka)
552 × 478 × 334 mm 620 × 649 × 441 mm 620 × 649 × 441 mm

Hmotnosť 42 kg 76 kg 80 kg

Objem zásobníka  4 litre 10 litrov 16 litrov
Tavný výkon  do 4,7 kg za hodinu  do 7,7 kg za hodinu  do 11,2 kg za hodinu

Tavná teplota (plynule 

nastaviteľná elektronicky)
 40 – 230°C  40 – 230°C  40 – 230°C

Lepidlo je rozprašované do „nitiek“,

intenzita rozprašovania sa nastavuje

množstvom sekundárneho vzduchu

privádzaného do trysiek.
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BeA kompresory, 
rozvody stlačeného vzduchu 
a pracovné pomôcky



BeA príslušenstvo pre rozvody stlačeného vzduchu
Hadicové spony, vsuvky, rýchlospojky, hadice a ďalšie príslušenstvo pre rozvody stlačeného vzduchu Vám dodáme 
podľa konkrétnej požiadavky. Odbornú montáž a nastavenie zaistí naše servisné stredisko.

Sortiment kompresorov

Názov výrobku SysMaster 150-8-6-WXOF
  bezolejový kompresor 

Typické použitie: napájanie malých sponkovačiek a klincovačiek pri ľahkých montážnych prácach.

Objednávacie číslo 12400XXX

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 396 × 296 × 316 mm

Hmotnosť  13 kg 

Nasávané množstvo 150 litrov/min

Dodávané množstvo 70 litrov/min

Max. tlak 0,8 MPa

Objem vzdušníka 6 litrov

Napájanie 230 V~
Príkon motora 1,1 kW

Pre priemyselné nasadenie dodávame 

sortiment kompresorov Schneider.

  

Označenie Obj. číslo

OLEJE A TUKY 
pre pneumatické náradie BeA 

Mazací tuk

Montážny tuk pre O-krúžky  13301706 

Olej pre pneumatické náradie

Frost-Ex, 1000 ml  14000197 

  

Označenie Obj. číslo

PRACOVNÉ POMÔCKY 
Ofukovacie pištole

1/4", s predĺžením trysky  14001137 

Vyvažovače

nosnosť 1,0 – 2,0 kg  14000976 

nosnosť 2,0 – 3,0 kg  14001145 

nosnosť 2,0 – 4,0 kg 14000977

nosnosť 4,0 – 6,0 kg 14000978

nosnosť 6,0 – 8,0 kg 14000979

Pomocné prípravky
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Alfamachine 
technika pre rámovanie



Alfamachine technika pre rámovanie

Názov výrobku MINIGRAF 3 
stroj pre rámovanie, stolný

Typické použitie: základný rámovací stroj, určený pre malé dielne a kusovú výrobu. Na jedno 

upnutie líšt, umožňuje zasunúť V-spony iba do jednej pozície, výrobu šesť a osemhranných rámov 

umožňuje pomocou zvláštneho príslušenstva.

Objednávacie číslo 12100454 V-SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 480 × 300 × 300 mm

11

Hmotnosť 32 kg

Typ spojovacieho prostriedku  V-spony

Rozsah dĺžky spôn
 7, 10, 15 mm 
na prianie: 3, 4, 5, 12 mm

Výška spájanej lišty  6 – 80 mm

Šírka spájanej lišty 6 – 80 mm

Spotreba vzduchu na 1 sponu 3,50 litra pri 0,5 MPa

Názov výrobku MINIGRAF 4 
stroj pre rámovanie, stolný

Typické použitie: stroj pre väčšie prevádzky a výrobu v menších sériách. Na jedno upnutie líšt  

umožňuje zasunúť V-spony až do troch vopred presne definovaných pozícií, umožňuje aj výrobu  

šesť a osemhranných rámov.   

Objednávacie číslo 12100429 V-SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 640 × 350 × 350 mm

11

Hmotnosť 43 kg

Typ spojovacieho prostriedku  V-spony

Rozsah dĺžky spôn
 7, 10, 15 mm 
na prianie: 3, 4, 5, 12 mm

Výška spájanej lišty  6 – 80 mm

Šírka spájanej lišty 10 – 125 mm

Spotreba vzduchu na 1 sponu 4,00 litra pri 0,5 MPa

Názov výrobku MINIGRAF 4E Memory Program 
stroj pre rámovanie, stojanový,  

s elektronickým riadiacim systémom

Typické použitie: stroj pre priemyselnú výrobu rámov, vysoká rýchlosť práce. Stroj na jedno upnutie 

líšt umožňuje zasunúť V-spony až do desiatich vopred presne definovaných pozícií, umožňuje aj 

výrobu šesť a osemhranných rámov, kapacita pamäti umožňuje uloženie až tisíce programov. 

Objednávacie číslo 12100430 V-SPONY

Rozmery (dĺžka × výška × šírka) 770 × 770 × 1.500 mm

11

Hmotnosť 115 kg

Typ spojovacieho prostriedku  V-spony

Rozsah dĺžky spôn
 7, 10, 15 mm 
na prianie: 3, 4, 5, 12 mm

Výška spájanej lišty  5 – 80 mm

Šírka spájanej lišty 10 – 100 mm

Spotreba vzduchu na 1 sponu 4,00 litra pri 0,5 MPa

Dalšie informácie o celom programe rámovacích strojov Alfamacchine na požiadanie.
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BeA spojovací 
materiál



BeA spojovací materiál

Značenie materiálu spojovacieho prostriedku Značenie možných prevedení povrchu

BK Oceľ čistá, bez povrchovej úpravy GR Ryhovaný povrch spony

VK Oceľ, pomedený povrch (len pre kartonáž) RAL Farebná úprava povrchu v odtieňoch RAL

NK Oceľ, pozinkovaný povrch HZ Navrstvená adhézna hmota

NKH Oceľ vyššej pevnosti, pozinkovaný povrch R Konvexný driek

NKS Oceľ najvyššej pevnosti, pozinkovaný povrch SB Skrutkový driek

VZ Oceľ s hrubou vrstvou zinku, pre stavebníctvo NG Klincová skrutka

FV Oceľ, žiarivo zinkovaný povrch

BZ Oceľ, vrstva Zn+Al (Bezinal) Značenie prevedenia ostria priemyselných spôn

LM Hliníková zliatina DP Pílový strih

RF Nerezový materiál [1.4301] SP Rozovretie*

NR Nerezový materiál [1.4401] IA Vnútorný strih

KU Meď AA Vonkajší strih

MS Mosadz EA Jednosmerný strih

KA Kanthal CD Strih pre dve vrstvy dosiek zo sadrokartónu

SS Tupá špička

* Prevedenie SP je patentovo chránené.

Prevedenie ostria
Štandard BeA: Všetky typy priemyselných spôn, S-klincov, SK-klincov, SKDA-klincov a SKAM-klincov majú v základnom prevedení dlátový strih. 

Štandard BeA: Všetky ostatné typy klincov majú v základnom prevedení diamantovú špičku.

V prehľade je uvedený štandardne vyrábaný sortiment, ďalšie špeciálne prevedenia alebo rozmery 
priemyselných spôn a klincov ponúkneme na požiadanie.
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L

12,9

0,91×0,70

Spona typ 380

Vyrábané dĺžky L
5 – 25 mm

Materiál
NK, NKS

Špeciálne ostrie
DP

Úprava
RAL

L

12,9

0,91×0,70

Spona typ 80

Vyrábané dĺžky L
2 – 25 mm

Materiál
BK, NK, NKS, NR, 

MS

Špeciálne ostrie
DP, AA, IA

Úprava
RAL

0,56x0,56

L

9

Spona typ 50

Vyrábané dĺžky L
12 mm

Materiál
NK

0,75×0,57

L

9
Spona typ 71

Vyrábané dĺžky L
3 – 22 mm

Materiál
NK, NKS, NR

Špeciálne ostrie
DP, AA

Úprava
RAL

0,75×0,57

L

12,6

Spona typ 72

Vyrábané dĺžky L
3 – 14 mm

Materiál
NK, NKH, NR

Špeciálne ostrie
DP

Úprava
RAL

1,25×0,51

L

12,5

Spona typ 95

Vyrábané dĺžky L
4 – 16 mm

Materiál
NK, NKS, LM, NR

Špeciálne ostrie
DP, AA

Úprava
RAL

12,8

L

1,60×0,60

Spona typ 110

Vyrábané dĺžky L
6 – 18 mm

Materiál
NK

12,8

L

1,80×0,65

Spona typ 195

Vyrábané dĺžky L
10 – 29 mm

Materiál
NK, NR

0,75×0,60

L

4,3

Spona typ 74

Vyrábané dĺžky L
4 – 19 mm

Materiál
NK, NKS, NR

Špeciálne ostrie
DP

Úprava
RAL

0,91×0,70

L

4,5

Spona typ 97

Vyrábané dĺžky L
3 – 30 mm

Materiál
NK, NKS, LM, NR, 

RF, MS, KA

Špeciálne ostrie
DP, EA, SS 

Úprava
HZ, RAL
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0,91×0,70

L

7,9

Spona typ 98

Vyrábané dĺžky L
6 – 25 mm

Materiál
BK, NK, NKS, NR, 

RF

Špeciálne ostrie
DP

Úprava
HZ, RAL

1,09x0,84

6

L

Spona typ 99

Vyrábané dĺžky L
16 – 40 mm

Materiál
NK, NKS

Úprava
HZ

1,27×1,05

L

5,7
Spona typ 90

Vyrábané dĺžky L
6 – 40 mm

Materiál
NK, NKS, LM, NR

Špeciálne ostrie
DP, AA

Úprava
HZ, RAL

1,27×1,05

L

8,7

Spona typ 92

Vyrábané dĺžky L
5 – 40 mm

Materiál
NK, NKS, LM, NR

Špeciálne ostrie
DP, AA, IA

Úprava
HZ, RAL

1,45×1,30

L

10,4

Spona typ 14

Vyrábané dĺžky L
10 – 65 mm

Materiál
NK, NKS, NR, LM

Špeciálne ostrie
DP, IA, AA, GR

Úprava
HZ, RAL

1,27×1,05

L

13,6

Spona typ 94

Vyrábané dĺžky L
8 – 38 mm

Materiál
NK, NKS, LM, NR

Špeciálne ostrie
DP

Úprava
HZ, RAL

L

10,6

1,57×1,44

Spona typ 155

Vyrábané dĺžky L
12 – 75 mm

Materiál
BK, NK, NKS, VZ, 

NR

Špeciálne ostrie
DP, CD, SA

Úprava
HZ

L

11,1

1,84×1,63

Spona typ 180

Vyrábané dĺžky L
25 – 90 mm

Materiál
NK, VZ, NR

Špeciálne ostrie
DP, SA

Úprava
HZ

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5

Certifikácia pre vybraté rozmery. 

Bližšie informácie na požadanie.Certifikácia pre vybraté rozmery. 

Bližšie informácie na požadanie.

V prehľade je uvedený štandardne vyrábaný sortiment, ďalšie špeciálne prevedenia alebo rozmery 
priemyselných spôn a klincov ponúkneme na požiadanie.
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1,45×1,30

L

24,8
Spona typ 140

Vyrábané dĺžky L
6 – 50 mm

Materiál
NK, NKS, LM, MS

Špeciálne ostrie
DP, AA

Úprava
HZ, RAL

1,57×1,44

L

25,3
Spona typ 145

Vyrábané dĺžky L
18 – 32 mm

Materiál
NK, LM

Úprava
HZ

1,60×1,41

L

25,8

Spona typ 146

Vyrábané dĺžky L
32 – 90 mm

Materiál
NK, VZ, LM, NR

Špeciálne ostrie
DP

Úprava
HZ

L

9,1

1,62×1,39

Spona typ 150 BCS

Vyrábané dĺžky L
18 – 22 mm

Materiál
NK

Špeciálne ostrie
DP, GR

Úprava
HZ

2,12×1,84

L

11,6
Spona typ 200

Vyrábané dĺžky L
60 – 120 mm

Materiál
VZ, NR

Úprava
HZ

2,12×1,84

L

27,3
Spona typ 246

Vyrábané dĺžky L
50 – 130 mm

Materiál
VZ, NR

Úprava
HZ

33

L

   3

Spona typ 346

Vyrábané dĺžky L
200 mm

Materiál
NR

1,95×0,95

L

24,1

Spona typ 42

Vyrábané dĺžky L
12 – 50 mm

Materiál
NK, NR

Špeciálne ostrie
DP

Úprava
HZ, RAL

EN 14592
Eurocode 5

Certifikácia pre vybraté rozmery. 

Bližšie informácie na požadanie.
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3,20×1,08

33

L

Spona typ 33

Vyrábané dĺžky L
13 mm

Materiál
NK

Špeciálne ostrie
DP

L

34,9

2,28×0,86

Spona typ
PACKFIX

Vyrábané dĺžky L
15 – 25 mm

Materiál
VK, NK

1,45×1,30

L

33

Spona typ 133

Vyrábané dĺžky L
16 – 18 mm

Materiál
NK

Úprava
HZ, RAL

L

1,90×0,89

32
Spona typ
CLINCHER

Vyrábané dĺžky L
15 – 22 mm

Materiál
VK

2
,2

5
×

0
,8

5

29,7

L

Spona typ 
ROLL AGR

Vyrábané dĺžky L
15 – 22 mm

Materiál
VK

1
,9

3
×

0
,9

0

29,7

L

Spona typ 
ROLL CRR

Vyrábané dĺžky L
15 – 18 mm

Materiál
VK

1
,9

3
×

0
,9

032,1L

Spona typ 
ROLL SWC

Vyrábané dĺžky L
15 – 18 mm

Materiál
VK

V prehľade je uvedený štandardne vyrábaný sortiment, ďalšie špeciálne prevedenia alebo rozmery 
priemyselných spôn a klincov ponúkneme na požiadanie.
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L

20

1,6

Spona typ 
CL 20×1,6

Vyrábané dĺžky L
11,2 mm

Materiál
NK, NR

23,6

L

1,8

Spona typ 
CL 20×1,8

Vyrábané dĺžky L
12,7 mm

Materiál
NK, LM

22

L

2,0

Spona typ 
CL 22

Vyrábané dĺžky L
12 mm

Materiál
NKL

10,7

1,65×1,50

Spona typ P8

Vyrábané dĺžky L
10 – 15 mm

L

1,15×0,98

Klinec typ S 100

Vyrábané dĺžky L
11 – 25 mm

Materiál
NK, NR L

  1,70

Klinec typ S 400

Vyrábané dĺžky L
8 – 45 mm

Materiál
NR, LM

L

2,5×2,29

Klinec typ S 500

Vyrábané dĺžky L
24 – 65 mm

Materiál
NK, LM

L

1,27×1,05

1,9

1
,1

Klinec typ SK 300

Vyrábané dĺžky L
10 – 50 mm

Materiál
NK, NR

Úprava
RAL

L

0,72×0,64

Klinec typ S 700

Vyrábané dĺžky L
10 – 20 mm

Materiál
NK, NR

L

0,91×0,70

1,3

0
,5

Klinec typ SK 200

Vyrábané dĺžky L
15 – 18 mm

Materiál
NK
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1
,1

3,1

1,63×1,42

L

Klinec typ SK 400

Vyrábané dĺžky L
16 – 64 mm

Materiál
NK

Úprava
RAL

1
,0

2,0

1,25×1,00

L

Klinec typ 
SKAM 300

Vyrábané dĺžky L
20 – 50 mm

Materiál
NK

L

2,5

1
,3

    1,76

3
T

v
a

r 
h

la
v

y

Klinec typ 
SK DA 600

Vyrábané dĺžky L
25 – 63 mm

Materiál
NK, RF

L

1
,2

4,2

2,15×2,00

Klinec typ 
RSK 500

Vyrábané dĺžky L
40 – 62 mm

Materiál
NK

Úprava
RAL

L

1
,6

7,5

   2,2

T-klinec

Vyrábané dĺžky L
18 – 62 mm

Materiál
NK, NKS

1,55×1,55

L

2,9

1
,4

Klinec typ 
SKAM 400

Vyrábané dĺžky L
25 – 50 mm

Materiál
NK

   1,83

3,2

1
,8

L

Klinec typ 
SKS 600

Vyrábané dĺžky L
18 – 50 mm

Materiál
NKS

L

  10

    3,1

T
v

a
r 

h
la

v
y

Klinec typ DPN 

Vyrábané dĺžky L
19 – 38 mm

Materiál
NK, FV

V prehľade je uvedený štandardne vyrábaný sortiment, ďalšie špeciálne prevedenia alebo rozmery 
priemyselných spôn a klincov ponúkneme na požiadanie.
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Klinec typ BDC

Typ Priemer drieku D1 Priemer hlavy* D2 Vyrábané dĺžky L Materiál Prevedenie drieku
BDC 2,1 2,1 mm 5,1 mm 22 – 55 mm BK, NK R

BDC 2,3 2,3 mm 5,8 mm 40 – 60 mm BK, NK R, SB

BDC 2,5 2,5 mm 6,3 mm 25 – 75 mm BK, NK R, SB

BDC 2,8 2,8 mm 6,8 mm 34 – 90 mm BK, NK R, SB

BDC 3,1 3,1 mm 7,0 mm 65 – 90 mm BK, NK R, SB

BDC 3,4 3,4 mm 7,0 mm 70 – 120 mm BK R

BDC 3,6 3,6 mm 8,3 mm 38 – 90 mm BK R

BDC 3,8 3,8 mm 8,3 mm 100 – 130 mm BK SB

BDC EPAL 3,4 mm 8,7 mm 70 – 90 mm BK R

L

  D2

    D1

hladký 

konvexný (R)

skrutkový (SB)

L

TVAR HLAVY

L

L

TVAR HLAVY

TVAR HLAVY

(základné prevedenie všetkých rozmerov)

Klinec typ TC

Typ Priemer drieku D1 Priemer hlavy D2 Vyrábané dĺžky L Materiál Prevedenie drieku
TC 2,1 2,1 mm 5,1 mm 22 – 55 mm BK, NK R

TC 2,3 2,3 mm 5,8 mm 40 – 60 mm BK, NK R, SB

TC 2,5 2,5 mm 6,3 mm 25 – 75 mm BK, NK R, SB

TC 2,8 2,8 mm 6,8 mm 34 – 90 mm BK, NK R, SB

TC 3,1 3,1 mm 7,0 mm 65 – 90 mm BK, NK R, SB

TC 3,4 3,4 mm 7,0 mm 70 – 120 mm BK R

TC 3,6 3,6 mm 8,3 mm 38 – 90 mm BK R

L

  D2

    D1

hladký 

konvexný (R)

skrutkový (SB)

L

TVAR HLAVY

L

L

TVAR HLAVY

TVAR HLAVY

(základné prevedenie všetkých rozmerov)

EN 14592
Eurocode 5

Certifikácia pre vybraté rozmery. 

Bližšie informácie na požadanie.

* Uvedené priemery hlavy sú obvyklé, ďalšie priemery pripravíme na požiadanie.

Štandard BeA: Všetky klince typu BDC sú dodávané v prevedení HZ (bez označenia).

Vybraté priemery klincov je možné dodať aj so šikmou špičkou – prevedenie NI.
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Klince typ R 20 a R 34 kotviace

Typ Priemer drieku D1 Priemer hlavy* D2 Vyrábané dĺžky L Materiál Prevedenie drieku
R 20 2,8 2,8 mm 6,8 mm 65 – 80 mm BK, NK R, SB

R 20 3,1 3,1 mm 7,0 mm 70 – 90 mm BK, NK R, SB

R 20 3,8 3,8 mm 8,3 mm 100 – 130 mm BK, NK R, SB

R 20 4,2 4,2 mm 8,3 mm 150 – 220 mm BK R, SB

R 20 4,6 4,6 mm 9,5 mm 145 – 120 mm BK R, SB

R 20 5,0 5,0 mm 9,5 mm 130 – 200 mm BK, NK

R 34 4,0 
kotviace 4,0 mm 8,0 mm 40 – 60 mm NK R

hladký 

konvexný (R)

skrutkový (SB)

L

TVAR HLAVY

L

L

TVAR HLAVY

TVAR HLAVY

(základné prevedenie všetkých rozmerov)

Klince typ D 34

Typ Priemer drieku D1 Priemer hlavy D2 / D3 Vyrábané dĺžky L Materiál Prevedenie drieku
D 34 2,9 2,9 mm 5,0 mm / 7,4 mm 50 – 80 mm BK, NK, BZ R, SB

D 34 3,1 3,1 mm 5,4 mm / 7,4 mm 65 – 100 mm BK, NK, BZ R, SB

L

hladký

TVAR HLAVY

konvexný (R)

L
TVAR HLAVY

L

skrutkový (SB)

TVAR HLAVY

D3

D3

D3

(základné prevedenie všetkých rozmerov)

L

   D1

   D2

L

  8,0

    4,0

 R 34
kotviaci

  D2

  D1

L

EN 14592
Eurocode 5

EN 14592
Eurocode 5

Certifikácia pre vybraté rozmery. 

Bližšie informácie na požadanie.

Certifikácia pre vybraté rozmery. 

Bližšie informácie na požadanie.

V prehľade je uvedený štandardne vyrábaný sortiment, ďalšie špeciálne prevedenia alebo rozmery 
priemyselných spôn a klincov ponúkneme na požiadanie.

* Uvedené priemery hlavy sú obvyklé, ďalšie priemery pripravíme na požiadanie.

Štandard BeA: Všetky klince typu R 20 sú dodávané v prevedení HZ (bez označenia).
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1,27×0,56

L

10,6

Spona typ 
RAPID 140

Vyrábané dĺžky L
6 – 14 mm

Materiál
NK, NR

L

6,3

1,27×0,56

Spona typ 
RAPID 28

Vyrábané dĺžky L
8 – 11 mm

Materiál
NK

0,75×0,57

L

11,4

Spona typ
RAPID 53

Vyrábané dĺžky L
4 – 14 mm

Materiál
NK

L

7,8

1,27×0,56

Spona typ
RAPID 36

Vyrábané dĺžky L
10 – 14 mm

Materiál
NK

0,70×0,53

L

10,6

Spona typ
RAPID 37

Vyrábané dĺžky L
4 – 14 mm

Materiál
NK

18,5

L
   

   
   

   
   

2,
00

Vlnovec typ 
WM

Vyrábané dĺžky L
6 – 12 mm

Materiál
BK, NK, NR

L

24,8

  
  
  
  
  
  
  
  
 2

,2
0

Vlnovec typ 
W

Vyrábané dĺžky L
6 – 15 mm

Materiál
BK, NK, NR, LM

34

2
5

  
  
  
  
  
  
  
  
 3

,2
5

Vlnovec typ 
W MAXI

Vyrábané dĺžky L
18 – 25 mm

Materiál
BK, NK

V prehľade je uvedený štandardne vyrábaný sortiment, ďalšie špeciálne prevedenia alebo rozmery 
priemyselných spôn a klincov ponúkneme na požiadanie.94



I. Základné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „VOP“) upravujú vzťahy pri dodávkach tovaru 

spoločnosti BeA Slovensko, spol. s r. o. tretím osobám vznikajúce na základe uzatvorenej kúpnej 

zmluvy alebo Rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej iba „Zmluva“).

2. Akékoľvek odchýlky od VOP musia byť písomne dohodnuté v príslušnej Zmluve. Ustanovenia 

Zmluvy majú prednosť pred VOP.

3. Uzatvorením Zmluvy akceptujú jej účastníci, že ich vzájomný záväzkový vzťah sa bude riadiť reži-

mom obchodného zákonníka a týmito VOP. Iba v prípade, kedy Kupujúci je nesporne Spotrebiteľom, 

bude sa záväzkový vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim riadiť Občianskym zákonníkom. Pre prí-

pad, že by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo v rozpore s právnymi predpismi zakotvujúcimi 

ochra nu práv Spotrebiteľa, potom sa takéto ustanovenie týchto VOP pre právny vzťah medzi 

Predávajúcim a Kupujúcim nepoužije a bude aplikovaný príslušný právny predpis.

II. Definícia pojmov
1. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť BeA Slovensko, spol. s r. o., identifikačné číslo (IČO) 36381195, 

so sídlom M. Pišúta 4002, PSČ 031 01, Liptovský Mikuláš, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Žilina, vložka č. 11225/L.

2. „Kupujúci“ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou uzavrel Predávajúci zmluvu.

3. „Spotrebiteľ“ je v súlade s § 52 odst. 4 občianskeho zákonníka osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení  

zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

4. „Zmluva“ je kúpna zmluva alebo rámcová kúpna zmluva uzatvorená medzi Kupujúcim a Predá va-

júcim na nákup/predaj tovaru podľa ust. § 409 a násl. zák.č. 513/1991 Zb.

5. „Tovar“ znamená hnuteľné veci „spojovací materiál, pneu náradie, nábytkové a stavebné kovanie 

atď.“ určené jednotlivo alebo čo do množstva a druhu podľa špecifikácie uvedenej v Zmluve.

6. „Atypický tovar“ svojim charakterom nezodpovedá bežnému predmetu predaja Predávajúceho 

a nemôže byť považovaný za bežný tovar, ale je v možnostiach Predávajúceho ho zaobstarať pre 

Kupujúceho.

7. „Obaly“ znamená hnuteľné veci používané pri manipulácii s tovarom z dôvodu zjednodušenia 

prepravy a zamedzenia poškodenia dodávaného tovaru. Jedná sa najmä o palety a krabice.

III. Realizácia objednávok
1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu na základe objednávky. Objednávky sú prijímané elektronickou 

poštou, faxom, bežnou poštou alebo osobne. Predávajúci požaduje, aby objednávka obsahovala 

nasledujúce údaje:

 • obchodné meno a sídlo Kupujúceho alebo meno, priezvisko, bydlisko, pokiaľ je kupujúcim Spotrebiteľ,

 • IČO a DIČ, pokiaľ je Kupujúci registrovaný ako platca DPH,

 • identifikácia požadovaného tovaru (názov a ID položky),

 • miesto odobratia,

 • spôsob odobratia a dopravy,

 • podpis osoby oprávnenej objednávať tovar,

 • splnomocnenie osoby kupujúcim, pokiaľ táto nie je oprávnená objednávať,

 • prípadné špecifické požiadavky na tovar,

 • ďalšie údaje, ktoré považuje Kupujúci za dôležité,

 • termín dodania,

 • číslo faxu alebo emailovú adresu v prípadoch, kedy Kupujúci či Predávajúci požaduje potvrdenie 

objednávky.

IV. Potvrdzovanie objednávok
1. Prijatie objednávky potvrdí Predávajúci odoslaním potvrdenej objednávky alebo iným písomným 

spôsobom o jej akceptácii, a to faxom na číslo uvedené na objednávke, alebo emailom pokiaľ:

 • Kupujúci výslovne požiada o potvrdenie objednávky,

 • predmetom objednávky je atypický tovar,

 • celková cena za tovar v objednávke je vyššia ako 3.333 €.

2. Potvrdené objednávky sú zo strany Kupujúceho záväzné a nie je možné ich zrušiť.

V. Cena
1.. Cena tovaru je uvedená v cenníku Predávajúceho.

2. Ceny tovaru v cenníku sú uvádzané bez dopravy a DPH.

3. Rozhodujúcou cenou je cena uvedená vo faktúre.

4. Pri objednávke atypického tovaru je Kupujúci povinný zložiť zálohu vo výške 100 % ceny.

VI.  Platobné podmienky
1. Spolu s objednaným tovarom zašle Predávajúci Kupujúcemu faktúru na kúpnu cenu tovaru. Faktúra 

bude mať náležitosti daňového dokladu.

2. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti môže Predávajúci 

účtovať úrok z omeškania z dlžnej čiastky vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

3. V prípade omeškania úhrady ktorejkoľvek faktúry je Predávajúci oprávnený pozdržať dodanie 

ďalšieho tovaru Kupujúcemu, a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov Kupujúceho, ktorými je 

voči Predávajúcemu v omeškaní. Počas tejto doby nie je Predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.

4. Platba sa považuje za uskutočnenú v okamihu, kedy je pripísaná na účet Predávajúceho alebo kedy 

je potvrdené prijatie platby v hotovosti.

VII.  Dodacie podmienky
1. Tovar je dodaný okamihom jeho odovzdania Kupujúcemu v prevádzke Predávajúceho alebo dopra-

ve ním na miesto určenia označené Kupujúcim. Riziko straty, poškodenia alebo zničenia tovaru pre-

chádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim.

2. Tovar bude Predávajúcim vydaný iba osobám, ktoré sú Kupujúcim poverené na odber tovaru alebo 

sa voľne pohybujú v prevádzke Kupujúceho, tiež je možné predpokladať, že sú zamestnanci Kupujú-

ceho s oprávnením prevziať tovar.

3. Prevzatie dodávky je Kupujúci povinný potvrdiť na dodacom liste, ktorý je povinný doplniť o nasle-

dujúce náležitosti:

 • čitateľným menom preberajúcej osoby,

 • podpisom preberajúcej osoby,

 • dátumom prevzatia,

 • pečiatkou Kupujúceho prípadne číslom občianskeho preukazu preberajúcej osoby.

4. Pokiaľ je tovar prepravovaný podľa prepravných pokynov Kupujúceho na náklady Kupujúceho, pre-

chádza na Kupujúceho riziko straty, poškodenia alebo zničenia okamihom odovzdania tovaru pošto-

vej preprave alebo prvému dopravcovi za účelom dopravy tovaru Kupujúcemu.

5. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojených s dopravou, pokiaľ 

je pre včasné dodanie tovaru nevyhnutné využitie expresných služieb.

6. Po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný tovar ihneď skontrolovať, či jeho množstvo, akosť a prevedenie 

zodpovedá uzatvorenej kúpnej zmluve a prípadné chyby tovaru bez zbytočného odkladu písomne 

uplatniť u Predávajúceho. Za chyby tovaru, ktoré nebudú Kupujúcim bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 3 dní, vytknuté, Predávajúci nezodpovedá, iba pokiaľ tieto chyby nemohli byť Kupujúcim 

zistené ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

VIII. Hospodárenie s obalmi
1. Na prepravu, manipuláciu a skladovanie používa Predávajúci také obaly, ktoré pri dodržaní primera-

ného zaobchádzania zabránia poškodeniu dodávaného tovaru. Pokiaľ Kupujúci v objednávke nepo-

píše zvláštny spôsob balenia, je tovar balený obvyklým spôsobom a druh obalu je preto obvyklý pre 

daný typ výrobku, dané množstvo a dojednaný spôsob prepravy.

2. Pri preprave, manipulácii a skladovaní tovaru je nutné chrániť akýkoľvek tovar a expedičné obaly 

proti vode, nadmernej vlhkosti a ďalším atmosférickým vplyvom.

IX.  Funkčnosť tovaru
1. Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť tovaru na iný účel, ako je pre daný tovar obvyklé.

X. Výhrada vlastníckeho práva
1. Tovar prechádza do vlastníctva Kupujúceho až úplným zaplatením jeho ceny. Výhrada vlastníckeho 

práva nemá vplyv na prechod rizík podľa článku VII.

XI. Záruka a zodpovednosť za chyby
1. Záručná doba je 12 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak, od dodania tovaru Kupujúcemu. Pokiaľ je 

Kupujúcim Spotrebiteľ, záručná doba je 24 mesiacov.

 Výnimku tvoria riadiace prvky a systémy, u ktorých je uvádzaná spotrebná doba alebo životnosť 

výrobku, teda doba, počas ktorej dôjde k spotrebovaniu alebo takému opotrebovaniu výrobku, že stratil 

svoje úžitkové vlastnosti. V prípade, kedy je doba životnosti kratšia ako záručná doba a výrobok je úplne 

spotrebovaný alebo došlo k takému opotrebovaniu výrobku, že stratil svoje úžitkové vlast nosti pred 

ukončením záručnej doby, nemôže už Kupujúci uplatňovať nároky zodpovednosti za ško dy, pretože 

výrobok, ku ktorému sa záruka vzťahovala, zanikol alebo stratil svoje úžitkové vlastnosti opotrebením.

2. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu akékoľvek chyby tovaru. 

Chyby tovaru, ktoré môžu spôsobiť škodu je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu okamžite. 

Písomné oznámenie chyby tovaru musí obsahovať popis chyba, prípadne ako sa chyba prejavuje. 

Kupujúci nesie riziko škôd vzniknutých v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tohto článku.

3. Reklamáciu je možné uplatniť a riešiť na prevádzke predávajúceho v Liptovskom Mikuláši.

4. Po doručení oznámenia o chybe tovaru podľa článku XI.2. je Predávajúci povinný bez zbytočného 

odkladu a na svoje náklady tieto chyby odstrániť. Chybné časti tovaru, ktoré boli vymenené, zostávajú 

v majetku predávajúceho.

5. V prípade, že Kupujúci oznámi Predávajúcemu chyby tovaru podľa článku XI.2. a na tovare nie sú 

zistené žiadne chyby, za ktoré by bol Predávajúci zodpovedný, nahradí Kupujúci Predávajúcemu 

náklady vzniknuté so zistením neoprávnenosti reklamácie.

6. Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru spôsobené neodborným zásahom Kupujúceho alebo tretej 

osoby, a chyby tovaru, u ktorých nie je možné preukázať, že vznikli použitím chybného materiálu, 

chybnou konštrukciou alebo neúplným spracovaním, najmä chyby tovaru vzniknuté chybnou 

údržbou, nedodržaním prevádzkových predpisov, nadmerným namáhaním, použitím nevhodných 

prevádzkových prostriedkov, chemickými a elektrolytickými vplyvmi, stavebnými a montážnymi 

prácami iných osôb ako Predávajúceho a všetkými ďalšími príčinami bez zavinenia Predávajúceho. 

V súvislosti so zodpovednosťou za chyby a zodpovedností za záruky nie je Predávajúci povinný 

odstraňovať bezplatne chyby tovaru na inom mieste ako vo svojej označenej prevádzke alebo 

v mieste dohodnutom na dodanie tovaru.

XII.  Doručovanie
1. Pri doručovaní (zasielaní) písomností, správ a akýchkoľvek iných materiálov druhej zmluvnej strane, 

doručuje sa na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany. V pochybnostiach sa má za to, že sa jedná 

o poslednú adresu, oficiálne oznámenú druhej zmluvnej strane, z ktorej je bežne prijímaná korešpondencia 

resp. adresa uvedená v zmluve (identifikácia zmluvných strán). Emaily sa považujú za doručené, pokiaľ je 

doručené potvrdenie druhou zmluvnou stranou nie iba prostredníctvom automatického potvrdzovania 

odpovede, ale výslovným potvrdením doručenia emailovej správy samostatným emailom, v ktorom bude 

druhou zmluvnou stranou zopakované označenie veci a  potvrdené dátumom prijatia emailu. Fax sa 

považuje za doručený, ak je adresovaný konateľovi, zástupcovi alebo splnomocnenému zástupcovi 

zmluvnej strany a vysielacím prístrojom je vydané potvrdenie o jeho úspešnom prenose. Všetky správy 

a komunikácia, na ktoré druhá zmluvná strana reaguje sa považujú za doručené.

2. Pre účely zmluvy sa dňom doručenia považuje:

 • najneskôr tretí deň uloženia zásielky na príslušnom poštovom úrade v prípade doručenia prostred-

níctvom držiteľa poštovej licencie, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel,

 • pri osobnom doručovaní tieto účinky nastávajú prevzatím či odmietnutím tejto písomnosti.

3. Obidve strany sa zaväzujú, že budú druhú zmluvnú stranu ihneď písomne informovať o prípadných 

zmenách týkajúcich sa osoby svojho zodpovedného pracovníka a akýchkoľvek iných údajov podstat-

ných pre vzájomné poskytovanie si informácií.

XIII.  Odstúpenie od zmluvy
1. Od jednotlivej kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky môže jej účastník odstúpiť iba 

v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou.

2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä omeškanie Kupujúceho so zapla-

tením kúpnej ceny tovaru po viac ako 60 kalendárnych dňoch od dňa splatnosti faktúr.

3. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy tiež pri podstatnom zhoršení majetkových pomerov Kupujú-

ceho. Za podstatné zhoršenie majetkových pomerov sa považuje najmä:

 • podanie návrhu príslušnému súdu na prehlásenie konkurzu na majetok Kupujúceho,

 • zamietnutie poistiteľa pohľadávok Predávajúceho naďalej poisťovať riziká spojené s ďalšími 

dodávkami tovaru Kupujúcemu.

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomnej správy o odstúpení od zmluvy druhej 

zmluvnej strane.

5. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej riadi § 344 a násl. Obchodným zákonníkom.

XIV.  Vyššia moc
1. Obidve strany sú oprávnené pozastaviť plnenie svojich povinností zo zmluvy po dobu, počas ktorej 

trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej iba „Vyššia moc“). Za vyššiu moc sa považuje pre-

kážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je 

možné rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 

prekonala, a ďalej, že by v dobe uzatvorenia zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady vyššej moci 

sa považujú najmä: štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, 

zabavenie tovaru, embargo, zákaz transferu devíz, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, 

teroristický útok apod.

2. Vyššia moc vylučuje nárok na uplatnenie zmluvných pokút proti strane postihnutej vyššou mocou.

3. Strana dovolávajúca sa postihnutia vyššou mocou musí túto skutočnosť neodkladne písomne 

oznámiť druhej strane a uskutočniť všetky možné opatrenia na zmiernenie následkov neplnenia 

zmluvných povinností.

4. V prípade trvania vyššej moci po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov sú obidve strany oprávnené od 

zmluvy odstúpiť.

XV.  Ochrana osobných údajov
1. Zákazník vyslovene súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa ustanovení zákona 

č. 428/2002 Zb., o ochrane osobných údajov, pre potreby predávajúceho.

 V Liptovskom Mikuláši dňa 1.2.2011

Všeobecné obchodné podmienky

THE POWER OF FASTENING
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