
Klincovačky s plynovým pohonom
Pre drevostavbu, tesárstvo, pokrývačstvo
Komfortné, precízne, úsporné a bezpečné



Klincovačka s plynovým pohonom

Klincovačka 3890 Typické použitie: strešné konštrukcie, debnenie, 
latkovanie, montáž drevostavieb, suchá vnútorná 
výstavba, rekonštrukčné práce atď

Objednávacie číslo 12100587

Rozmery (výška, dĺžka) 378 x 374 mm

Hmotnosť 3,4 kg

Typ spojovacieho 
prostriedku

klince v páse D34
spojené papier. páskou

Dĺžky klincov (L) 50 - 90 mm

Priemer klincov (d) ø 2,9 a 3,1 mm

Kapacita zásobníka max. 60 klincov

Materiál BK=oceľ , bez povrch.úpr.  
NK=oceľ, pozink. povrch

Prevedenie drieku hladký, konvexný,
krútený

Kufor, dva výkonné akumulátory, nabíjačka, 
ochranné okuliare, návod.

Nádobka s plynom 40g/80 ml

Objednávacie číslo 10900546

hladký konvexný krútený

klince zodpovedajú norme DIN 1052 a EN 14592



Klincovačka s plynovým pohonom  

Klincovačka 3840
Typické použitie: montáže prvkov 
elektroinštalácií, sanitárnych rozvodov, 
závesov pre podhľady atď. 
k podkladom z betónu alebo kovu v  
stavebníctve.

Objednávacie číslo 12100588

Rozmery (výška, 
dĺžka)

375 x 460 mm

Hmotnosť 3,8 kg

Typ spojovacieho 
prostriedku

klince v páse typ CN
spojené plastom

Dĺžky klincov (L) 15 – 40 mm

Priemer klincov (d) ø 2,6 mm

Kapacita 
zásobníka

max. 40 klincov

Materiál NK = oceľ,
pozink. povrch

Prevedenie drieku hladký

Kufor, dva výkonné akumulátory, nabíjačka, 
ochranné okuliare, návod.

Nádobka s plynom 40g/80 ml

Objednávacie číslo 10900546



Klincovačka s plynovým pohonom  

Klincovačka 3822 Typické použitie: montáže drevených konštrukcií 
pomocou tesárskeho kovania (strešné 
konštrukcie, drevostavby, záhradné stavby) atď.

Objednávacie číslo 12100586

Rozmery (výška, 
dĺžka)

355 x 393 mm

Hmotnosť 3,6 kg

Typ spojovacieho 
prostriedku

adjustované klince typ R 
34
spojené papier. páskou

Dĺžky klincov 40 – 60 mm

Priemer klincov ø 4,0mm

Kapacita zásobníka 30 klincov

Materiál NK = oceľ, pozink. povrch

Prevedenie drieku hladký, konvexný

Nádobka s plynom 40g/80 ml

Objednávacie číslo 10900546



Klincovačka s plynovým pohonom  

Klincovačka 3883 Typické použitie: montáže a dokončovacie práce 
predovšetkým v stavebníctve, napr. 
pripevňovanie líšt, montáže obkladov v interiéry 
k podkladom z dreva atď.

Objednávacie číslo 12100610

Rozmery (výška, 
dĺžka)

320 x 285 mm

Hmotnosť 2,3 kg

Typ spojovacieho 
prostriedku

Mini klince so zápustnou 
hlavou

Dĺžky klincov 15 – 50 mm

Priemer klincov ø 1,2 mm

Kapacita zásobníka 100 klincov

Materiál NK = oceľ, pozink. povrch
NR = nerez

Kufor, dva výkonné akumulátory, nabíjačka, 
ochranné okuliare, návod.

Nádobka s plynom 18g/30 ml

Objednávacie číslo 10900594



Klincovačka s plynovým pohonom  

Klincovačka 3884 Typické použitie: montážne a dokončovacie práce 
predovšetkým v stavebníctve, napr. pripevňovanie 
líšt, montáže obkladov v interiéry k podkladom z 
dreva atď.

Objednávacie číslo 12100611

Rozmery výška, dĺžka 320 x 305 mm

Hmotnosť 2,3kg

Typ spojovacieho 
prostriedku

DA klince so zápustnou 
hlavou

Dĺžky klincov (L) 25 - 64 mm

Priemer klincov (d) ø 1,8 mm

Kapacita zásobníka 100 klincov

Materiál NK = oceľ, pozink. povrch
NR = nerez

Kufor, dva výkonné akumulátory, nabíjačka, 
ochranné okuliare, návod.

Nádobka s plynom 18g/30 ml

Objednávacie číslo 10900594



Klincovačka s plynovým pohonom  

Klincovačka 3854
Typické použitie: pripevňovanie klampiarskych 
príchytiek.

Objednávacie číslo 12100612

Rozmery (výška, 
dĺžka)

327 x 310 mm

Hmotnosť 2,3 kg

Typ spojovacieho 
prostriedku

klince na  príponky R20
spojené plastom

Dĺžky klincov 25 - 31 mm

Priemer klincov ø 2,5 - 2,8 mm

Kapacita zásobníka max. 36 klincov

Materiál NK = oceľ, pozink. povrch
NR = nerez

Prevedenie drieku konvex

Nádobka s plynom 18g/30 ml

Objednávacie číslo 10900594
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