
 

Hřebíkovačka BeA 

typ 555 DC 
Hřebíkovačka na adjustované hřebíky s velkou 

hlavou typu DPN. Ergonomicky je zdařilá a dobře 

vyvážená. Její kompaktní konstrukce umožňuje 

rychlou a pohodlnou práci. Určena je především 

pro práce při montáži krytiny na bázi asfaltu a 

také při připevňování podobných materiálů. Zde 

zákazníci oceňují především možnost definování 

hloubky nastřelení hřebíku. Práci také usnadňuje 

patka zásobníku umožňující okrajově přesné 

umístnění hřebíku. Bezpečnost práce je možno 

zvýšit montáží sestavy spouště „1x kontakt“ 

(součást dodávky). 

Typické použití : 

Upevňování bitumenových krytin a střešní 

lepenky, izolačních materiálů, různých folií, 

kartonů, vláknitých desek atd. 

Technická data 

Typové označení: 55

Objednací číslo: 12

Plnění zásobníku: ho

Bezpečnostní pojistka: ko

Adjustované hřebíky typ: DP

Kapacita zásobníku: 1 s

Kusů hřebíků ve svitku: 12

Pracovní tlak vzduchu: 0,5

Potřebný tlak vzduchu: 0,8

Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus: 1,6

Přípojná hadice: Ø 9

Hladina měrného akustického výkonu A: LW

Hladina měrného akustického tlaku A: LpA

Hmotnost: 2,2

Vibrace: ah,
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Zvláštní příslušenství 

Objednací číslo Po

  
Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadn

stacionérních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme sam
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Rozměry : délka - 260 mm 

                 výška - 248 mm 

                  šířka - 114 mm 

5 DC C  

100477  

rní   

ntaktní spouštění  

N, Ø 3,1 mm  

vitek hřebíků  

0 ks hřebíků Ø 3,1 mm    

 – 0,7 MPa  

 MPa  

5 litru při 0,6 MPa  

 mm ve světlosti  

A, 1s, d = 103 dB  

, 1s, d = 96 dB  

0 kg  

w, = 2,80 m/s
2

 
 

bíkovačka, sestava spouště „1x kontakt“, ochranné brýle,  

strčné klíče 2,5; 3; 4 a 5 mm, olej, návod k obsluze,  

pravní kufřík 
S výhradou technických změn

pis 

o použít i v sestavě 

ostatně. 
 Všechny přístroje BeA splňují požadavky  

 směrnice 2006/42/ES a normy ČSN EN 792-13.

555 DC



 
 
 
 

Hřebíkovačka BeA 

typ 555 DC  
 

   typ DPN Ø3,1 

     
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

D ky spojeny dvěma drátky 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nkováno 

 hřebíky typu DPN také v dalších délkách a provedeních. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NK ocel, pozinkovaný po BK ocel, be ové ochra LM hliníková slitina MS mosaz 

NKH ocel vyšší pevnosti, p BKS ocel nejv vnosti, bez vrchové ochrany NR korozivzdorná ocel 1.4401 HZ navrstvená adhezní hmota 

NKS ocel nejvyšší pevnos VZ ocel, siln  v pozinkovaném povrchu RF korozivzdorná ocel 1.4301 RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL 

DP pilový střih SA stupňový střih   IA vnitřní střih AA vnější střih 

Adjustované hřebíky 
L = délka 

v mm 
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PN = svitek, hřebí

DPN 3,1x19 FV 19 

DPN 3,1x22 NK 22 

DPN 3,1x25 FV 25 

DPN 3,1x32 NK 32 

DPN 3,1x32 FV 32 

DPN 3,1x38 NK 38 

DPN 3,1x38 FV 38 

DPN 3,1x45 NK 

FV = ocel, žárově zi

Na přání dodáváme

45 

DPN 3,1x45 FV 45 

značení nej ného prov ní sp acího materiálu BeA :častěji používa ede ojov
vrch z povrch ny 

oozinkovaný povrch 

ti, pozinkovaný povrch 

yšší pe

á vrstva

p
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