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

Všetky prístroje BeA splňujú požiadavky  
smernice 2006/42/ES a normy ČSN EN 792-
13. 

 

Klincovačka BeA  
                     
 
                                                      
 

typ SKDA 664-650 
Klincovačka je poháňaná expanziou horľavých 
plynov, pracuje s adjustovanými klincami typu  
SKDA 600. Vysoká kapacita akumulátora spolu 
s dostatočným objemom plynu v nádobke BeA FN 
zvyšujú efektivitu práce s klincovačkou. Používaná 
je predovšetkým pri dokončovacích prácach 
v stavebníctve, háčik na zásobníku uľahčuje jej 
odkladanie na pracovisku. Klincovačka je vybavená 
nastavovačom s ryhovanou maticou pre ľahké 
definovanie hĺbky nastrelenia klinca, plastový kryt 
kontaktnej poistky súčasne zaisťuje minimálne 
poškodenie povrchu materiálu v okolí nastreleného 
klinca. Otvárateľné oceľové vyústenie zaručuje 
dlhodobú životnosť a prispieva k vysokému 
užívateľskému komfortu. Pozitívne je používateľmi 
tiež hodnotené blokovanie výstrelu naprázdno.  

Typické použitie: 
Montážne a dokončovacie práce 
predovšetkým v stavebníctve, napr.: 
pripevňovanie líšt, montáž obkladov 
k podkladom z dreva atď. 

Rozmery: dĺžka - 320 mm 
                 výška - 305 mm 

                  šírka - 134 mm 

Technické dáta 
Typové označenie: SKDA 664-650 ES  
Objednávacie číslo: 12100518  
Plnenie zásobníka: zadné  
Bezpečnostná poistka: úplné postupné spúšťanie  
Adjustované klince typ: SKDA 600 
Kapacita zásobníku: 100 kusov klincov   
Kusov klincov v páse: 94 ks klincov  
Náplň paliva: nádobka BeA FN (obsah 18 g plynu) 
Priemerný počet cyklov z palivovej náplne:* až 1.100 nastrelených klincov  
Pohon nádobky s kvapalným plynom: bez freónov  
Akumulátor: NiMh, 6V/1650 mAh  
Priemerný počet cyklov akumulátoru:* až 4.000 nastrelených klincov na jedno nabití 
Čas potrebný pre plné nabitie akumulátora: cca 2 hodiny  
Maximálny počet cyklov za 1 sekundu:* 2 až 3 nastrelené klince  
Maximálny počet cyklov za 1 hodinu:* až 500 nastrelených klincov  
Minimálna pracovná teplota okolia: až -5°C  
Hladina meraného akustického výkonu A: LWA, 1s, d = 99,8 dB  
Hladina meraného akustického tlaku A: LpA, 1s, d = 86,8 dB  
Hmotnosť: 2,08 kg  
Vibrácia: ah,w, = 1,93 m/s2  

* Skutočný počet pracovných cyklov ovplyvňuje teplota vzduchu, nadmorská výška a spôsob práce. 
 

Obsah balení: klincovačka, nabíjačka 230 V~, dva akumulátory, ochranné okuliare, 
chrániče sluchu, návod k obsluhe, kľúče 2,5; 3 a 4 mm, prepravný kufrík 

S výhradou technických zmien 

 

 



 

 
NK oceľ, pozinkovaný povrch BK oceľ, bez povrchovej ochrany LM hliníková zliatina MS mosadz 
NKH oceľ vyššej pevnosti, pozinkovaný povrch BKS oceľ najvyššej pevnosti, bez povrchovej ochrany NR korózii vzdorná oceľ 1.4401 HZ navrstvená adhézna hmota 
NKS oceľ najvyššej pevnosti, pozinkovaný povrch VZ oceľ, silná vrstva v pozinkovanom povrchu RF korózii vzdorná oceľ 1.4301 RAL farebná úprava povrchu, odtieň RAL 
DP pílový strih SA stupňový strih   IA vnútorný strih AA vonkajší strih 

značenie najčastejšie používaného prevedenia spojovacieho materiálu BeA: 

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

Tel.: +421/44/55 242 62 
Fax: +421/44/55 240 95 
 

www.bea.sk 
e-mail: info@sk.bea-group.com  
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Klincovačka BeA 
typ SKDA 664-650 
  
typ: SKDA                   

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKDA = klince adjustované do šikmého pásu 
 
 
 
 
                      

 Klince typu SKDA 600 dodávame i v kombinovanom balení spoločne s nádobkami s plynovou náplňou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       nádobka s plynom    

Adjustované klince L = dĺžka 
v mm 

SKDA 600 NK HZ  32 - 64 
SKDA 600 RF HZ 32 - 64 
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