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Zvláštne příslušenstvo 
Objednávacie číslo Popis 
14001136 Oko pre zavesenie na vyvažovacie zariadenie
Všetky sponkovačky a klincovačky BeA sa dajú ľahko použiť aj v zostave 
stacionárych zariadení. Prvky pre zostavy dodávame samostatne. 

Všetky prístroje BeA spĺňajú požadavky smernice 
2006/42/ES a normy STN EN 792-13+A1. 

 

Sponkovačka BeA  
                     
 
                                                      
 

typ 246/160-964 
Sponkovačka z najvyššej výkonovej rady je 
ergonomicky pomerne vydrená, užívateľský 
komfort zvyšuje aj použitý pevne nastavený 
redukčný ventil. Sponkovačka je určená 
predovšetkým pre pripevňovanie veľmi silných 
doskových izolačných materiálov a stavebných 
materiálov na báze drevitej vlny. Spoľahlivo 
pripevňuje drevovláknité dosky, dosky minerálnych 
izolácií, izolačné dosky z penových materiálov a 
ďalšie podobné materiály. Optimálnemu 
pripevneniu materiálu pomáha možnosť definovať 
hĺbku nastrelenia spony. Klzák na kontaktnej 
poistke uľahčuje vedenie sponkovačky po povrchu 
materiálu. Tri pripravené závitové otvory umožňujú 
namontovať pomocnou rukoväti do ergonomicky 
optimálnej pozície. Obsluhu sponkovačky uľahčuje 
aj otvárateľné vyústenie.   

Typické použitie: 
Najrôznejšie druhy izolačných materiálov, 
spoje doskových stavebných materiálov na 
báze drevitej vlny spojované cementom atď.  

Rozmery: dĺžka - 400 mm 
                 výška - 470 mm 
                  šírka - 132 mm 

Technické dáta 
Typové označenie: 246/160-964 E
Objednávacie číslo: 12100476
Plnenie zásobníka: horní 
Bezpečnostná poistka: jednotlivé postupné spúšťanie
Priemyslové spony typ: 246
Kapacita zásobníka: 120 kusov spôn typ 246 
Kusov spôn v stĺpiku: 51 kusov spôn typ 246 
Pracovný tlak vzduchu: 0,6 ---- 0,8 MPa
Potrebný tlak vzduchu: 0,8 MPa
Spotreba vzduchu na 1 pracovný cyklus: 3,40 litra pri 0,6 MPa
Prípojná hadica: Ø 9 mm vo svetlosti
Hladina merného akustického výkonu A: LWA, 1s, d = 103,5 dB
Hladina merného akustického tlaku A: LpA, 1s, d = 96,9 dB
Hmotnosť: 6,25 kg
Vibrácie: ah,w, = 3,51 m/s2

 
 

Obsah balenia: sponkovačka, pomocná rukoväť, ochranné okuliare, 
imbusové kľúče 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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246 = spony sú adjustované do pásu  

  
 
 
 
 
 

 Priemyslové spony typu 246 dodávame na prianie aj v ďalších dĺžkach 
a prevedeniach. 

 Priemyslové spony typu 246 v prevedení NR sú certifikované podľa 
normy EN 14592, zodpovedajú požiadavkám Eurokódu 5. Na webových 
stránkach skupiny BeA je na stiahnutie tabuľka s nameranými 
charakteristikami priemyslových spôn rady 246. 

 Priemyslové spony typ 246 sú certifikované aj podľa normy DIN 1052 ---- 
informujte sa na konkrétne rozmery a prevedenia. 
                       

Priemyslové spony L = dĺžka 
v mm 

246 VZ HZ 75 - 160 
246 RF HZ 75 - 160 
246 NR HZ 75 - 160 
Ďalšie strihy: na vyžiadanie 
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