PNEUMATICKÉ SPONKOVAČKY

OZNAČENIE

TECHNICKÉ
ÚDAJE

MOŽNOSTI POUŽITIA

1XR-A16

Typ A
4-16mm
Hmotnosť:
0,75kg
Pracovný tlak:
4-7bar
Spotreba vzduchu:
0,25 l/úder

Pneumatická sponkovačka

rozmery drôtu:
0,65x0,95mm
šírka: 12,9mm

čalúnenie, pripevňovanie fólií, dekoračných
prvkov, obloženie stien, zošívanie,
matracov, poťahových látok vrátane kože
a ešte omnoho viac.

1M-A16-S30

Typ A
od 4-16mm
Hmotnosť:
1,0kg
Pracovný tlak:
4-7bar
Spotreba vzduchu:
0,25 l/úder

Pneumatická sponkovačka
čalúnenie, pripevňovanie fólií, dekoračných
prvkov, obloženie stien, zošívanie,
matracov, poťahových látok vrátane kože
a ešte omnoho viac.

rozmery drôtu:
0,65x0,95mm
šírka: 12,9mm

Typ V
6-16 mm

1M-V16
Hmotnosť:
1,0kg
Pracovný tlak:
4-7bar
Spotreba vzduchu:
0,25 l/úder

Pneumatická sponkovačka

Pneumatická sponkovačka
Hmotnosť:
1,0kg
Pracovný tlak:
4-7bar
Spotreba vzduchu:
0,25 l/úder

čalúnenie, pripevňovanie fólií, lepenky,
dekoračných prvkov, obloženie stien,
zošívanie, matracov, poťahových látok
vrátane kože a ešte omnoho viac.
Spony typu D pre chúlostivé – jemné
materiály.

1M-O25SDS
Hmotnosť:
1,0 kg
Pracovný tlak:
4-7 bar
Spotreba vzduchu:
0,25 l/úder
Kontaktná
bezpečnostná
poistka

rozmery drôtu:
0,60x0,75 mm
šírka: 9,0 mm

čalúnenie, pripevňovanie fólií, dekoračných
prvkov, obloženie stien, zošívanie, matracov,
poťahových látok vrátane kože a ešte
omnoho viac.

1M-D16
179,- €

DRUH SPONIEK

Typ
D
od 4-16 mm
rozmery drôtu:
0,50x1,27mm
šírka: 12,6mm

Typ O
8-25mm

Pneumatická sponkovačka

rozmery drôtu:
0,66x0,95mm
šírka: 4,5mm

na upevňovanie tatranského profilu,
stropných panelov, na sauny, na stoličky
a ešte omnoho viac

SPONKY, KLINCE, IHLIČKY, VLNKY, UPEVŇOVACIE SKRUTKY + PREBENA spojovací materiál - ponúkame viac ako 2000 rôznych položiek
v dĺžke od 3-160 mm. Vysoká kvalita je garantovaná rešpektovaním EU noriem a stavebných osvedčení.
Veľký výber prevedení ako nerez, hliník, bronz, oceľ a iné farebné prevedenie garantuje, že môžeme splniť všetky Vaše požiadavky.
Dodávame spojovací materiál pre všetky typy profesionálnych náradí.

PNEUMATICKÉ SPONKOVAČKY

OZNAČENIE

TECHNICKÉ
ÚDAJE

MOŽNOSTI POUŽITIA

1M-A16LN50
Pneumatická sponkovačka
Hmotnosť:
1,1kg
Pracovný tlak:
4-7bar
Spotreba vzduchu:
0,5 l/úder

s 50 mm dlhým nosom pre spájanie
v úzkych drážkach, ideálna sponkovačka
pre čalúnenie, pripevňovanie fólií,
dekoračných prvkov, obloženie stien,
zošívanie, matracov, poťahových látok
vrátane kože.

1M-A16NH
Hmotnosť:
1,1kg
Pracovný tlak:
4-7bar
Spotreba
vzduchu:
0,3 l/úder

DRUH SPONIEK

Typ A
4-16mm
rozmery drôtu:
0,65x0,95mm
šírka: 12,9mm

Typ A
4-16mm

Pneumatická sponkovačka

rozmery drôtu:
0,65x0,95mm
šírka: 12,9mm

na uzatváranie kartónov a krabíc,
papierových vriec a ešte omnoho
viac.

2XR-ES40

Typ ES
15-40 mm
Hmotnosť:
1,3kg
Pracovný tlak:
4-7bar
Spotreba vzduchu:
0,4 l/úder

Pneumatická sponkovačka

na upevňovanie tatranského profilu,
stropných panelov, na chrbty skríň
a ešte omnoho viac.

2X-ES40SD
Hmotnosť:
0,9kg
Pracovný tlak:
4-7bar
Spotreba vzduchu:
0,4 l/úder

2P-ES40SDS
Hmotnosť:
1,25kg
Pracovný tlak:
4-7bar
Spotreba vzduchu:
0,7 l/úder

rozmery drôtu:
0,8x1,1 mm
šírka: 6 mm

Pneumatická sponkovačka
plastová

Typ ES
15-40 mm
rozmery drôtu:
0,8x1,1 mm
šírka: 6 mm

na upevňovanie tatranského profilu,
stropných panelov, na chrbty skríň
a ešte omnoho viac.

Pneumatická sponkovačka
kovová

Typ ES
15-40 mm
rozmery drôtu:
0,8x1,1 mm
šírka: 6 mm

na upevňovanie tatranského profilu,
stropných panelov, na chrbty skríň,
na výrobu debniacich dosák a ešte
omnoho viac.

SPONKY, KLINCE, IHLIČKY, VLNKY, UPEVŇOVACIE SKRUTKY + PREBENA spojovací materiál - ponúkame viac ako 2000 rôznych položiek
v dĺžke od 3-160 mm. Vysoká kvalita je garantovaná rešpektovaním EU noriem a stavebných osvedčení.
Veľký výber prevedení ako nerez, hliník, bronz, oceľ a iné farebné prevedenie garantuje, že môžeme splniť všetky Vaše požiadavky.
Dodávame spojovací materiál pre všetky typy profesionálnych náradí.

PNEUMATICKÉ SPONKOVAČKY

OZNAČENIE

TECHNICKÉ
ÚDAJE

MOŽNOSTI POUŽITIA

DRUH SPONIEK
Typ H
12-30 mm

2P-H30SD
Hmotnosť:
1,25kg
Pracovný tlak:
4-7bar
Spotreba vzduchu:
0,7 l/úder

3M-E50PR

Pneumatická sponkovačka

na upevňovanie zadných stien nábytku,
tatranského profilu, stropných panelov,
na chrbty skríň a ešte omnoho viac.

Pneumatická sponkovačka
Hmotnosť:
2kg
Pracovný tlak:
4-7bar
Spotreba vzduchu:
1,2 l/úder

rozmery drôtu:
1,05x1,25 mm
šírka: 8,7 mm

na upevňovanie dosák, zadných stien
nábytku, podbíjanie konštrukcií a ešte
omnoho viac.

Typ E
20-50 mm
rozmery drôtu:
1,05x1,25 mm
šírka: 5,5 mm

mimoriadne tvrdý úder zvlášť
pre tvrdé drevo

3M-H40
Hmotnosť:
2,0kg
Pracovný tlak:
4-7bar
Spotreba vzduchu:
1,2 l/úder

Pneumatická sponkovačka

Pneumatická sponkovačka

Typ L
22-50 mm
rozmery drôtu:
1,40x1,60 mm
šírka: 10,7 mm

na debny, sadrokartón, drevené obaly,
šindle, podbíjanie konštrukcií,
na upevňovanie drevotrieskových dosiek,
palety a ešte omnoho viac.

5X-Z50
Hmotnosť:
2,8kg
Pracovný tlak:
5-7 bar
Spotreba vzduchu:
1,9 l/úder

rozmery drôtu:
1,05x1,25 mm
šírka: 8,7 mm

na drevené debne, sadrokartóny,
drevostavby, pre nábytkársky priemysel,
palety, rámy, spájanie stien nábytku
a ešte omnoho viac.

5X-L50
Hmotnosť:
2,8kg
Pracovný tlak:
5-7 bar
Spotreba vzduchu:
1,9 l/úder

Typ H
15-40 mm

Pneumatická sponkovačka
na debny, sadrokartón, drevené obaly,
šindle, podbíjanie konštrukcií,
na upevňovanie drevotrieskových dosiek,
palety, Cetris dosky a ešte omnoho viac.

Typ Z
25-50 mm
rozmery drôtu:
1,40x1,65 mm
šírka: 11,2 mm

SPONKY, KLINCE, IHLIČKY, VLNKY, UPEVŇOVACIE SKRUTKY + PREBENA spojovací materiál - ponúkame viac ako 2000 rôznych položiek
v dĺžke od 3-160 mm. Vysoká kvalita je garantovaná rešpektovaním EU noriem a stavebných osvedčení.
Veľký výber prevedení ako nerez, hliník, bronz, oceľ a iné farebné prevedenie garantuje, že môžeme splniť všetky Vaše požiadavky.
Dodávame spojovací materiál pre všetky typy profesionálnych náradí.
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TECHNICKÉ
ÚDAJE

MOŽNOSTI POUŽITIA

SPONIEK
a IHIEL

Typ WS
16-38 mm

5X-WS38
Hmotnosť:
3,0kg
Pracovný tlak:
5-7 bar
Spotreba vzduchu:
1,9 l/úder

Pneumatická sponkovačka

rozmery drôtu:
1,40x1,60 mm
šírka: 26,5 mm

na spájanie kartónových obalov s paletou,
sadrakartón, šindle a ešte omnoho viac.

Typ Q
38-67 mm

5C-Q67
Hmotnosť:
2,55kg
Pracovný tlak:
5-8 bar
Spotreba vzduchu:
1,25 l/úder

9X-WP130

DRUH

Hmotnosť:
5,7 kg
Pracovný tlak:
6-8 bar
Spotreba vzduchu:
cca 2,5 l/úder
Kontaktná
bezpečnostná
poistka

Pneumatická sponkovačka

rozmery drôtu:
1,64x1,87 mm
šírka: 11,2 mm

na dokončovanie stavieb, betonárske
debnenie, sadrokartón, Cetris dosky
a ešte omnoho viac.

Typ WP
75-150mm

Pneumatická sponkovačka

rozmery drôtu: 1,80x
2,08mm
šírka: 26,7mm

na zatepľovanie drevostavieb, drevodomov,
striech, krovov a ešte omnoho viac

PP International
PROFESIONÁLNE NÁRADIE PRE STOLÁROV A NÁBYTKÁROV
Navštívte naše predvádzacie centrum !!!
Zvolenská cesta – ihrisko Kremnička, Banská Bystrica
PP INTERNATIONAL bola založená v Banskej Bystrici v roku 1997 ako spoločnosť výhradne so slovenským
kapitálom. Naša spoločnosť má výhradné zastúpenie nemeckej firmy PREBENA Schotten v Slovenskej republike.
Dodávame kompletný program profesionálneho ručného a pneumatického náradia - sponkovačky, klincovačky,
ihlovačky, vlnkovačky, kartonovačky, skrutkovačky a spojovací materiál - sponky, klince, ihličky, vlnky, skrutky
značky PREBENA, vrátane pneumatických prvkov a príslušenstva tlakových rozvodov a tiež kompresorov.
K našim prioritám patrí vysoká kvalita, dokonalý záručný i pozáručný servis, flexibilita, bezkonkurenčné ceny a
rýchlosť dodávky. Na požiadanie Vám predvedieme požadované výrobky priamo u Vás, alebo Vás veľmi radi privítame
v predvádzacom centre v Banskej Bystrici.

Naša spoločnosť sa zaoberá aj predajom nových a použitých drevárských a nábytkárskych strojov,
dodávkou náhradných dielov ako aj brusných materiálov.
Tel: 0905/603 139, 048/41 33 184
WWW.PREBENA.SK
e-mail: prebena@prebena.sk

WWW.PREBENA.SK

WWW.PREBENA.SK

