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NOVUS J-11 Creative

NOVUS J-13 Worker

NOVUS J-17 Dual worker

NOVUS J-25 Metal power

NOVUS J-29 High performer

NOVUS J-27 Dual power

kód / název
materiál

těla
váha (g)

pro spony a
hřebíky NOVUS

balení
ks

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

NOVUS J-11 creative plast 150 A - 4-8 6 ks 165,00 6,400 D

� Hobby sponkovač z pro příležitostné použitíplastu
v domácnosti a zahradě.

� Quick-Loading Systém: Spodní plnící zásobník

s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění.

� Lock: Zámek rukojeti pro skladování, pokud se

nepoužívá.

� Kontrolní okénko zásobníku pro zobrazení

aktuálního stavu jeho naplnění.

� Nahrazuje sponkovačku NOVUS J-01

� Malá ruční sponkovačka s kvalitním plastovým
krytem pro univerzální použití

� Quick-Loading Systém: Spodní plnící zásobník

s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění.

� Lock: Zámek rukojeti pro skladování, pokud

se nepoužívá.

� Kontrolní okénko zásobníku pro zobrazení

aktuálního stavu jeho naplnění.

� Nahrazuje sponkovačku NOVUS J-02

� Velká ruční sponkovačka s vysoce kvalitním

plastovým krytem

� Easy-Shift: Snadné přepínání mezi tenkými a plo-

chými sponami díky posuvnému mechanismu.

� Power Control: Regulace síly úderu pro individuální

nastavení práce dle daného materiálu.

� Comfort-Grip: Ergonomická měkká rukojeť pro

pohodlnou práci.

� Quick-Loading Systém: Spodní plnící zásobník

s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění.

� Lock: Zámek rukojeti pro skladování, pokud

se nepoužívá.

� Kontrolní okénko zásobníku pro zobrazení

aktuálního stavu jeho naplnění.

� Nahrazuje sponkovačku NOVUS J-16

� Malá profesionální sponkovačka s krytem ze

zinkového odlitku, s dlouhou životností a níz-

kým zpětným rázem, pro rozličné práce v profe-

sionálních aplikacích i pro dílny a kutily.

� Easy-Shift: Snadné přepínání mezi tenkými

a plochými sponami díky posuvnému mecha-

nismu.

� Comfort-Grip: Ergonomická měkká rukojeť pro

pohodlnou práci.

� Quick-Loading Systém: Spodní plnící zásobník

s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění.

� Lock: Zámek rukojeti pro skladování, pokud se

nepoužívá.

� Kontrolní okénko zásobníku pro zobrazení

aktuálního stavu jeho naplnění.

� Nahrazuje sponkovačku NOVUS J-09

� Velká profiesionální sponkovačka s nízkou hmotností,

odolným pro různé použití.hliníkovým pouzdrem

� Easy-Shift: Snadné přepínání mezi tenkými a plochými

sponami díky posuvnému mechanismu.

� Power Control: Regulace síly úderu pro individuální

nastavení práce dle daného materiálu.

� Comfort-Grip: Ergonomická měkká rukojeť pro

pohodlnou práci.

� Quick-Loading Systém: Spodní plnící zásobník s bez-

pečnostní pojistkou pro snadné plnění.

� Lock: Zámek rukojeti pro skladování, pokud se ne-

používá.

� Kontrolní okénko zásobníku pro zobrazení aktuálního

stavu jeho naplnění.

� Nahrazuje sponkovačku NOVUS J-17
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NOVUS J-17 dual worker plast 420 A - 6-14 / D - 6-14 6 ks 730,00 28,300 D

Ruční kladiva na uchycení fólií

NOVUS J 021H NOVUS J 032G

kód / název váha (g)
pro spony a hřebíky

NOVUS
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

NOVUS J 021 H 405 H - 4-6 6 ks 660,00 25,600 D

NOVUS J 032 G 520 G - 6-10 6 ks 1050,00 40,700 D
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váha (g)

pro spony a hřebíky
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pro Slovensko

NOVUS J-25

metal power
kov 620

A - 4-10 / D - 4-10 /

H - 4-10 / G - 4-10
6 ks 630,00 24,400 D
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NOVUS J-27

dual power
kov 630 A - 6-14 / D - 6-14 6 ks 800,00 31,000 D

kód / název
materiál

těla
váha (g) pro spony a hřebíky NOVUS

balení
ks

MJ
Cena Kč

pro Česko
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NOVUS J-29
high performer

kov 950
A - 6-14 / D - 6-14 / H - 6-

14 / G - 6-14 / E - J/16
6 ks 975,00 37,800 D

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

� Silná profesionální sponkovačka s nízkým zpětným rázem, s kry-

tem ze pro všechny druhy prácezinkového tlakového odlitku
v profesionálních aplikacích, pro kutily i dílny.

� Precise-Plus: Vysunutý úderník pro precizní práci v těžko

přístupných místech a doraz pro paralelní stehování spon v řadě.

� Easy-Shift: Snadné přepínání mezi tenkými a plochými sponami

díky posuvnému mechanismu.

� Power Control: Regulace síly úderu pro individuální nastavení

práce dle daného materiálu.

� Comfort-Grip: Ergonomická měkká rukojeť pro pohodlnou práci.

� Quick-Loading Systém: Spodní plnící zásobník s bezpečnostní

pojistkou pro snadné plnění.

� Lock: Zámek rukojeti pro skladování, pokud se nepoužívá.

� Kontrolní okénko zásobníku pro zobrazení aktuálního stavu jeho

naplnění.

� Precise-Plus: Distanční doraz vzdálenosti k sešívání v

rovnoběžných řadách.

� Power-Control: Regulace síly úderu ručně přizpůsobena materiálu

� Nahrazuje sponkovačku NOVUS J-19
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váha (g) pro spony a hřebíky NOVUS

balení
ks
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NOVUS J-13 worker plast 215 A - 4-10 / H - 4-10 6 ks 411,00 15,900 D

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %280


