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

 

Sponkovačka BeA  
                     
 
                                                      
 

typ 180/90-839 
Ergonomicky vydarená, mimoriadne ľahká, dobre 
vyvážená a so zníženými emisiami vibrácií ---- to je 
nová sponkovačka typ 180/90-839. Vďaka novej 
konštrukcii hlavného ventilu, sponkovačka vyniká 
vysokou energiou úderu pri veľmi priaznivej 
hmotnosti. Prístroj je vybavený na staviteľnou 
kontaktnou bezpečnostnou poistkou, ktorá 
umožňuje definovanie hĺbky nastrelenia spony. 
Užívatelia tiež ocenia ľahké plnenie a jednoduchú 
kontrolu zásobníka, vzduch odchádzajúci 
z pracujúcej sponkovačky je možné individuálne 
nasmerovať. V spojení s certifikovanými sponami 
tak sponkovačka nachádza uplatnenie 
predovšetkým pri priemyslovej výrobe 
drevostavieb a suchej vnútornej výstavbe. 
Využívaná je aj ako univerzálna sponkovačka pre 
spoje, kde je požiadavka na ich vysokú pevnosť.   

Typické použití: 
Priemyslová výroba drevostavieb, nosné časti 
drevostavieb, debnenie, podlahy, rámy, práce pri 
suchej vnútornej výstavbe, výroba obalov atď. 

Rozmery: dĺžka - 370 mm 
                 výška - 362 mm 
                  šírka - 107 mm 

Technické dáta 
Typové označenie: 180/90-839 C 180/90-839 E 
Objednávacie číslo: 12000541 12000541 
Plnenie zásobníka: horné horné  
Bezpečnostná poistka: kontaktné spúšťanie Jednotlivé postupné spúšťanie
Priemyslové spony typ: 180 180 
Kapacita zásobníka: 132 kusov spôn typ 180 132 kusov spôn typ 180 
Kusov spôn v stĺpiku: 60 spôn typ 180 60 spôn typ 180 
Pracovný tlak vzduchu: 0,6 ---- 0,8 MPa 0,6 ---- 0,8 MPa 
Potrebný tlak vzduchu: 0,8 MPa 0,8 MPa 
Spotreba vzduchu na 1 pracovný cyklus: 2,90 litra pri 0,6 MPa 2,90 litra pri 0,6 MPa
Prípojná hadica: ø 9 mm vo svetlosti ø 9 mm vo svetlosti
Hladina merného akustického výkonu A: LWA, 1s, d = 90 dB LWA, 1s, d = 90 dB
Hladina merného akustického tlaku A: LpA, 1s, d = 82 dB LpA, 1s, d = 82 dB
Hmotnost: 3,1 kg 3,1 kg 
Vibrace: ah,w, = 2,9 m/s2 ah,w, = 2,9 m/s2

 
 

Obsah balenia: Sponkovačka, imbusové kľúče 2,5; 3; 4 a 5 mm, návod na obsluhu
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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180 = spony sú adjustované do pásu  
 
 
 
 
 

 Priemyslové spony typu 180 dodávame na prianie aj v ďalších dĺžkach a prevedeniach. 
 Priemyslové spony typu 180 sú certifikované podľa normy EN 14592, zodpovedajú aj požiadavkám Eurokódu 

5. Na webových stránkach skupiny BeA je na stiahnutie tabuľka s nameranými charakteristikami a triedami 
použitie priemyslových spôn rady 180. 

 Priemyslové spony typ 180 sú certifikované i podľa normy DIN 1052 ---- informujte sa na konkrétne rozmery a 
prevedenia. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

Priemyslové spony L = dĺžka 
v mm 

180 NK HZ 40 - 90 
180 VZ HZ 40 - 90 
180 NR HZ 40 - 90 
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