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Zvláštne príslušenstvo 
Objednávacieí číslo Popis 
  

 Všetky akumulátorové skrutkovače BeA splňajú 
požiadavky smernice 2004/108/ES. 

 

Akumulátorové  
                     
 
                                                      
 

skrutkovače BeA 
Akumulátorové skrutkovače BeA typ  
SC 55/1600 a SC 55/4000 prinášajú novú 
úroveň v spracovaní adjustovaných skrutiek. 
Hĺbkový doraz, rýchle prestavenie a vysoký výkon 
predurčujú akumulátorové skrutkovače pre 
rôznorodé montážne práce. Pohonný agregát 
akumulátorového skrutkovača je uložený v telese 
z nárazu vzdorného plastu, vydarené je tiež 
riešenie ergonómie skrutkovača. Plochy, ktorých sa 
dotýka ruka sú tiež doplnené plášťom z mäkkého a 
na dotyk príjemného plastu. Pohon skrutkovača 
zaisťuje akumulátor s technológiou Li-Ion, 
elektronické riadenie a ochrana elektromotora je 
zárukou dlhodobej bezproblémovej prevádzky. Dva 
dodávané akumulátory a sieťová nabíjačka 
s elektronickým riadením umožňuje vysoké 
nasadenie akumulátorového skrutkovača. 

Typické použitie: 
Suchá výstavba - montáže sadrokartónu a 
sadrovláknitých dosiek, kompletácia a 
uzavieranie rôznych drevených obalov atď. 

Rozmery: dĺžka - 376 mm 
                 výška - 254 mm 
                  šírka - 80 mm 

Technické dáta 
Typové označenie: SC 55/1600 SC 55/4000 
Objednávacie číslo: 12600050 12600049 
Otáčky bez zaťaženia (vpravo aj vľavo): 1.600 / min 4.000 / min 
Doporučené použitie: rôzne práce s drevenými 

materiálmi 
pripevňovanie doskových 
materiálov ku kovovým profilom 

Maximálny krútiaci moment: 10 Nm 9 Nm 
Použiteľné skrutky typ: SC 0 3,5 ---- 4,5 mm, dĺžka 25 ---- 55 mm
Kapacita zásobníka: 1 pás 
Skrutiek v páse: 50 kusov skrutiek 
Akumulátor: 18 V / 3,0 Ah, technológia Li-Ion, hmotnosť 0,65 kg
Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 600 kusov skrutiek cca 1.000 kusov skrutiek
Nabíjací čas akumulátora: cca 60 min 
Hladina akustického výkonu A: LWA, 1s,      d = 71,1 dB LWA, 1s,      d = 71,1 dB
Hladina akustického tlaku A: LpA, 1s,       d = 80,1 dB LpA, 1s,       d = 80,1 dB
Hmotnosť včetne akumulátora: 2,31 kg 2,29 kg 
Vibrácie: ah,w,      <2,50 m/s2 ah,w,       <2,50 m/s2

 
 

Obsah balenia: akumulátorový skrutkovač, dva akumulátory, nabíjačka 230 V~,  
záves na opasok, imbusový kľúč 3 mm, návod na obsluhu,  
prepravný kufrík 

S výhradou technických zmien

 

 



 

 značenie najčastejšie používaného prevedenia spojovacieho materiálu BeA:
NK oceľ, pozinkovaný povrch BK oceľ, bez povrchovej ochrany LM hliníková zliatina MS mosadz 
NKH oceľ vyššia pevnosť, pozinkovaný povrch BKS oceľ najvyššia pevnosť, bez povrchovej ochrany NR Korózii vzdorná oceľ 1.4401 HZ navrstvená adhézna hmota 
NKS oceľ najvyššia pevnosť, pozinkovaný povrch VZ oceľ, hrubá 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 vnútorný strih 
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Akumulátorové 
skrutkovače BeA 
typ SC 55/1600 
typ SC 55/4000 
  

skrutky na      skrutky na      skrutky na 
sadrokartón          sadrovlákno    drevené materiály           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      drážka hlavy skrutky 

 
SC = pás, skrutky uložené v plastovom nosiči  

Adjustované skrutky Dĺžka 
v mm 

 SC 3,9x25 jemné stúpanie 25 na sadrokartón ku kovovým profilom podľa DIN 18182-2, sivý fosfát, klzný povrch 
SC 3,9x30 jemné stúpanie 30 na sadrokartón ku kovovým profilom podľa DIN 18182-2, sivý fosfát, klzný povrch 
SC 3,9x35 jemné stúpanie 35 na sadrokartón ku kovovým profilom podľa DIN 18182-2, sivý fosfát, klzný povrch 
SC 3,9x45 jemné stúpanie 45 na sadrokartón ku kovovým profilom podľa DIN 18182-2, sivý fosfát, klzný povrch 
SC 3,9x50 jemné stúpanie 50 na sadrokartón ku kovovým profilom podľa DIN 18182-2, sivý fosfát, klzný povrch

d k ó k k ý fil dľ DIN 18182 2 i ý f fá kl ý hSC 3,9x35 hrubé stúpanie 35 na sadrokartón k dreveným podkladom podľa DIN 18182-2, sivý fosfát, klzný povrch 
SC 3,9x45 hrubé stúpanie 45 na sadrokartón k dreveným podkladom podľa DIN 18182-2, sivý fosfát, klzný povrch 
SC 3,9x55 hrubé stúpanie 55 na sadrokartón k dreveným podkladom podľa DIN 18182-2, sivý fosfát, klzný povrch 

SC 3,9x30  30 na sadrovlákno* ku kovovým aj dreveným podkladom, sivý fosfát, klzný povrch 

SC 4,2x35  35 pre pripevnenie rôznych drevených materiálov, sivý fosfát  
SC 4,2x35 35 pre pripevnenie rôznych drevených materiálov, žltý zinok, vyššia korózna odolnosť 
SC 4,2x55 55 pre pripevnenie rôznych drevených materiálov, sivý fosfát  
SC 4,2x55 55 pre pripevnenie rôznych drevených materiálov, žltý zinok, vyššia korózna odolnosť

* pre pripevňovanie sadrovláknitých dosiek, napr. Fermacell, Rigidur, Vidiwall alebo Vidifloor.  
 Všetky skrutky sú vyrábané krížovou drážkou PH2. 
 Na prianie dodávame skrutky rady SC aj v ďalších dĺžkach a prevedeniach. 
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