
 

Sponkovačka BeA 
typ 140/38-153 L  
Sponkovačka ze střední výkonové řady      
je určena především pro práci s materiály, 
které se při připevňování běžnými sponami 
snadno protrhnou. Spolehlivě tak připevňuje 
různé kartony, plasty, textilie, materiály      
na bázi plsti, asfaltovou lepenku, 
bitumenovou krytinu a i další materiály 
k dřevěným podkladům a k podkladům na 
bázi dřeva. S nástavcem pro měkké 
materiály ze zvláštního příslušenství je 
sponkovačka schopna připevnit i velmi 
problematické materiály. Montáží sady pro 
jednotlivé postupné spouštění jsou splněny   
i zpřísněné požadavky bezpečnosti práce. 

Typické použití : 
Všechny druhy obalů, připevňování lepenky 
a bitumenového šindele, lehké spoje 
natupo (dřevo a vláknité materiály) atd. 

Technická data 
Typové označení : 14
Objednací číslo : 12
Plnění zásobníku : ho
Bezpečnostní pojistka : ko
Průmyslové spony typ : 14
Kapacita zásobníku : 21
Kusů spon : 50
Pracovní tlak vzduchu : 0,6
Potřebný tlak vzduchu : 0,8
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus : 1,5
Přípojná hadice : Ø 
Hladina měrného akustického výkonu A : LW
Hladina měrného akustického tlaku A : Lp
Hmotnost : 2,8
Vibrace : 4,0

 

Obsah balení : sp
ná

 
 
 
 
 
 
Zvláštní příslušenství 
Objednací číslo Po
14406201 Sa
14400899 Ná
14403409 Pn
14403402 Pn
Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadn
stacionérních zařízeních. Prvky pro sestavy dodáváme s
 

 
                     
 
                                                      
 

Rozměry : délka - 393 mm 
                 výška - 261 mm 
                  šířka - 70 mm 

0/38-153 CL   
000177  
rní   
ntaktní spouštění  
0  
7 kusů spon typu 140  
 spon typu 140  
 – 0,8 MPa  
 MPa  
0 litru při 0,6 MPa  

9 mm ve světlosti  
A, 1s, d = 87 dB  

A, 1s, d = 79 dB  
0 kg  
0 m/s2  

 

onkovačka, zástrčné klíče velikost 3; 4 a 5 mm,  
vod k obsluze. 

S výhradou technických změn

pis 
da pro jednotlivé postupné spouštění  
stavec pro měkké materiály 
euspoušť pro kontaktní pojistku 
euspoušť 
o použít i v sestavě 
amostatně. 

Všechny přístroje BeA splňují požadavky 
směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13. 
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Průmyslové spony L = délka 
v mm 

  

140/16 MS  16   
140/16 LM  16   

140/16 NK HZ 16   
140/19 NK  19   
140/19 MS 19   

140/19 NR RAL černá 19 odstín RAL 9005  
140/22 NR  22   
140/25 NK 25   

140/25 NK DP 25  
140/30 NK 30  

140/35 NK HZ 35  
140/38 NK 38  

 
Na přání dodáváme také v dalších délkách, provedeních a barevných odstínech. 
Pro průmyslové spony je vydáno STO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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