
Sponkovačka R23 - kovová Sponkovačka R153 - kovová

Sponkovačka R33 - kovová Sponkovačka COMPACTA - kovová

Sponkovačka PRO R14 - kovová

Sponkovací kladivo R11 - na spony typu 140

Sponkovací kladivo R19 - na spony typu 13

Sponkovačka PRO R34 v kufříku - kovová

Sponkovací kladivo R311 - na spony typu 140

� Spony typ 13 / 4-8mm.

� Lehká, snadno použitelná celokovová ruční
sponkovačka pro náročné, přesné profesionální
použití.

� Celokovová konstrukce.

� Snadné plnění pistole, bezzákluzový mechanizmus.

� Nastavitelná síla úderu.

� Ergonomická rukojeť se zámkem pro snadné
skladování.

� Vyrobeno ve Švédsku.

� Spony typ 53 / 4-8mm.

� Lehká, snadno použitelná celokovová ruční
sponkovačka pro náročné, přesné profesionální
použití.

� Celokovová konstrukce.

� Snadné plnění pistole, bezzákluzový mechanizmus.

� Nastavitelná síla úderu.

� Ergonomická rukojeť se zámkem pro snadné
skladování.

� Vyrobeno ve Švédsku.

� Spony typ 13 / 6-14mm

� Silná, profesionální ruční sponkovačka bez
kompromisu.

� Celokovová konstrukce.

� O 40% snazší práce díky třístupňové patentované
technologii pro nastavení síly stisku spouště.

� Snadné plnění pistole, bezzákluzový mechanizmus.

� Nastavitelná síla úderu.

� Ergonomická rukojeť se zámkem pro snadné
skladování.

� Vyrobeno ve Švédsku.

� Spony typ 53 / 6-14mm.

� Sponkovačka řady HOBBY splňující vysoký standard
značky RAPID.

� Ideální poměr cena/výkon.

� Nastavitelná síla úderu.

� Spony typ 140 / 6-8mm

� Lehká, snadno použitelná celokovová ruční
sponkovačka pro náročné, přesné profesionální
použití.

� Celokovová konstrukce.

� Snadné plnění pistole, bezzákluzový mechanizmus.

� Nastavitelná síla úderu.

� Ergonomická rukojeť se zámkem pro snadné
skladování.

� Vyrobeno ve Švédsku.

� Spony typ 140 / 6-10mm.

� Silné, precizní sponkovací kladivo pro náročné
profesionální použití.

� Dobře vyvážené s protiskluzovou ergonomickou
rukojetí.

� Celokovová konstrukce pro to nejtěžší zatížení.

� Vyrobeno ve Švédsku.

� Spony typ 13 / 4-6mm.

� Lehké, snadno použitelné sponkovací kladivo,
perfektní pro pravidelné náročné použití.

� Spodní plnění zásobníku.

� Dobře vyvážené s protiskluzovou ergonomickou
rukojetí. Celokovová konstrukce pro to nejtěžší
zatížení. Vyrobeno ve Švédsku.

� Spony typ 140 / 6-14mm

� Silná, profesionální ruční sponkovačka bez
kompromisu.

� Celokovová konstrukce.

� O 40% snazší práce díky třístupňové patentované
technologii pro nastavení síly stisku spouště.

� Snadné plnění pistole, bezzákluzový mechanizmus.

� Nastavitelná síla úderu.

� Ergonomická rukojeť se zámkem pro snadné
skladování.

� Vyrobeno ve Švédsku.

� Spony typ 140 / 6-12mm.

� Profesionální sponkovací kladivo s vynikající
přesností a životností. Spodní plnění zásobníku.

� Reverzibilní ovladač kladiva pro dlouhou životnost.

� Velká vyrovnávací deska chrání materiál při práci.

� Dobře vyvážené s protiskluzovou ergonomickou
rukojetí.

� Celokovová konstrukce pro to nejtěžší zatížení.

� Vyrobeno ve Švédsku.

kód / název váha (g)
pro spony a hřebíky

RAPID
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

RAPID 23 560 13 - 4-8mm 6 ks 705,00 27,300 D

kód / název váha (g)
pro spony a hřebíky

RAPID
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

RAPID 33 820 13 - 6-14mm 6 ks 1050,00 40,700 D

kód / název váha (g)
pro spony a hřebíky

RAPID
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

RAPID 14 560 140 - 6-8mm 6 ks 705,00 27,300 D

kód / název váha (g)
pro spony a hřebíky

RAPID
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

RAPID 34 890 140 - 6-14mm 6 ks 1060,00 41,100 D

kód / název váha (g)
pro spony a hřebíky

RAPID
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

RAPID 153 530 53 - 4-8mm 6 ks 765,00 29,700 D

kód / název váha (g)
pro spony a hřebíky

RAPID
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

COMPACTA 620 53 - 6-14mm 6 ks 342,00 13,300 C

SPONKOVAČKY - SPONKOVACÍ KLADIVASPONKOVAČKY - SPONKOVACÍ KLADIVA

kód / název váha (g)
pro spony a hřebíky

RAPID
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

RAPID 11 1000 140 - 6-10mm 10 ks 1230,00 47,700 D

kód / název váha (g)
pro spony a hřebíky

RAPID
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

RAPID 311 + pouzdro 1000 140 - 6-12mm 10 ks 1380,00 53,500 D

kód / název váha (g)
pro spony a hřebíky

RAPID
balení

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

RAPID 19 400 13 - 4-6mm 10 ks 665,00 25,800 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 %282


