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Sponkovačky na kabely

R28, R36 ARCUS J-02 AL

CaTack

Sponkovačky kabelů se používají pro přichycení sdělovacích kabelů, audiokabelů, ple�v a drátů k dřevěným
podkladům do měkkých omítek popř. do štuků. Podle tvrdos�podkladu je nutné volit typ spony. Čím tvrdší podklad,
�m klesá vhodnost sponkovaček k spolehlivému upevňování kabelu. jsou vhodné pro fixaciPolymerové spony ARC
napěťových kabelů do dřevěných podkladů z rostlého dřeva. Sponkovačky lze použít i pro vyvazování popínavých
rostlin, pokud se použije dostatečně velká spona. Často se sponkovačky pužívají jako aranžérský nástroj pro fixaci
např. větviček do aranžírské pěny.

R28 R36 ARCUS CATACK J-02 AL KP34
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3 stupně 3 stupně 2 stupně - - Plynulá

Ano Ano Ano Ano Ano Ne

0,9 Kg 0,9 Kg 0,5 Kg 0,4 Kg 0,33 Kg 0,87 KgHmotnost

Regulace síly

Obyčejné spony

Kabelové spony 28 do ø 4,5mm

Kabelové spony 36 do ø 6mm

Kabelové spony ARC do ø 5mm

Kabelové spony 38 do ø 9mm

SPECIFIKACE

Hřebíky s malou hlavou

Žlábek na kabel

VHODNÉ SPONY

KP 34



Kabelové spony jsou charakteris�cké ostrým nesouměrným střihem usnadňujícím proniknu� do podkladu. Tvar U je
vhodný pro obepnu� drátu, kabelu atp. Řada variant povrchových úprav nebo i plastové provedení umožňuje
variabilitu aplikací. Pro méně nápadnou montáž je vhodné volit bílou barvu hřbetu spony.

Kabelové spony

28 36 ARC 38

DOSTUPNÉ DÉLKY

9 mm o - - -

10 mm o o - -

11 mm o - -

12 mm - o - -

12,5 mm - - o -

14 mm - o - o

SPECIFIKACE

Materiál Ocel + Zn Ocel + Zn Polymer Ocel + Zn

Max. průměr drátu do ø 4,5mm do ø 6mm do ø 5mm do ø 9mm

Volitelný povrch Bílý lak Bílý lak - -



Sponkovačky na výhonky

Sponkovačky na výhonky, resp. kleště na výhonky slouží k upínání mladých výhonků a větviček k lankům nebo drátům.
Uplatnění nacházejí v zahradnictvích, sadech, vinicích, chmelnicích, parcích, domácnostech, zahradách atp. Kleště
jsou výborným pomocníkem i při vyvazování popínavých rostlin nebo při dekoracích rostlin pro slavnos�.

Spony se dodávají v provedení černá ocel, hliník, galvanicky zinkovaná ocel a galvanicky zinkovaná ocel potažená
zeleným PVC. Ocelové spony bez povrchové úpravy degradují rzí, tak aby neomezovaly výhonky v růstu. Rovněž
hliníkové spony umožňují rostlině zvětšovat svůj objem.

GP 238 LIG 150 LIG 175 DOZ 35

- o - -
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Plast Kov Kov Kov

3 stupně - - -

Ne Ano Ano Ne

0,27 Kg 0,39 Kg 0,47 Kg 0,5 Kg

Integrované nůžky

VHODNÉ SPONY X

Hmotnost

Regulace rozevření

DOZ 35 - pro Ø 14-22mm, drát 1,5mm

C50 - pro Ø 4-14mm, drát 1,3mm, rozevření 24mm

C75 - pro Ø 6-18mm, drát 1,5x1,2mm

C85 - pro Ø 6-20mm, drát 1,5x1,2mm, rozevření 26,5mm

VR38 - pro Ø 6-16mm, drát 1,4x1,2mm, rozevžení 23mm

SPECIFIKACE

Zásobník

GP 238 DOZ 35LIG 150 / LIG 175



Sponkovačky na ple�vo

FP 20 DOZ 20

Sponkovačky ple�va slouží k upínání ple�va na nosné konstrukce, k upínání ple�va na napínací dráty, uzavírání sítěk,
spojování ple�v a v případě kleš� DOZ 333 i pro výrobu gabionových klecí.

Spony jsou k dispozici v řadě materiálových variant od pozinkované oceli, nerezu až po pozinkovanou ocel potaženou
vrstvou PVC nebo AluZn spony.

Přednso� kleš� DOZ 33 je výklopný zásobník , který po vyklopení nebrání aplikaci sponek v problema�ckých místech.

FP 216 / FP222

FP 20 FP 216 FP 222 DOZ 20 DOZ 33

o o - - -

o - o - -

- - - o -

- - - - o

Ano Ano Ano Ne Ano

Není Fixní Fixní Fixní Výklopný

0,23 Kg 0,4 Kg 0,4 Kg 0,4 Kg 0,33 KgHmotnost

VR16 pro Ø 2 - 8 mm, drát 1,2mm, rozevření 8mm

VR22 pro Ø 5 - 11 mm, drát 1,9mm, rozevření 11mm

OK20 pro Ø 6 - 10 mm, drát 1,2x1,7mm, rozevření 13mm

OK33 pro Ø 14 - 18 mm, drát 3x3,8mm, rozevření 19mm

SPECIFIKACE

Zásobník

Zámek otevření

VHODNÉ SPONY

DOZ 33



HOG-RING sešívačky

P- 5RING

M- 7RING

7 9 mm÷SR8-M7

5 7 mm÷

2x1,45 mm

A8-15GA100 7,9 10,7 mm÷

C3

A5-16GA110 4,8 8,7 mm÷

2,8÷5,6 mm

HOG-RING sešívačky sešívají pomocí zformování kroužku z HOG -RING spony kolem
sešívaného. Vzhledem k množství aplikací patří mezi nejuniverzálnější sešívačky
vůbec. Dostupné provedení jsou P - pneuma�cké a M - ruční. Obvyklé aplikace jsou:
montáž klecí pro zvířata, upevňování pružin do nábytku nebo autosedaček, spojování
sí�, spojování matrací, uzavírání pytlů z rašloviny nebo z plastové síťky, spojování
zahradních sí�, vhodné pro zajišťování sítěk se zeleninou a ovocem, připevňování
e�ket nebo např. k spojování lanek, vytváření ok na gumových lanech. Lehká řada
může posloužit i k tvorbě klecí malých gabionů.

Pohodlný gumový grip
dobré vyvážení

Lehká konstrukce
odolná mechanika

Spolehlivý zásobník
jednoduchý na plnění

33 mm                                    33 mm                                        48mm

1,4 0,35 0,50

350x220x89 180x60x25

5-7

6,5

2 Ks                                  130 Ks                                       130 Ks00

MODEL P- 5RINGP- 3RING P- 8RING M- 5RINGM- 7RING

OK24 D-
5-7

SR8-M7
7-9

A5/A8
7,9-10,7

rA5/A8
4,8-8,7

C3
2,8-5,6

Typ /sponek
[mm]průměr sponkovaného

Rozměry
(d. x . x ) [mm]š v.

Délka nosu

Hmotnost [kg]

Spotřeba vzduchu [m /h]³

Pracovní tlak [bar]

Zásobník

1,8mm

1,6mm

1,25x1,6mm

350x220x89 3 x220x8965

1,2x1,75 mm

OK24-D



JUMBO sešívačky na HOG-RING spony ( resp. C kroužky) jsou určené speciálně pro montáž gabionových klecí. Zařízení
jsou dostupná ve verzích pneuma�ckých a mechanických. Díky konstrukci jsou sponkovací zařízení vhodná i pro
montáž žiletkových drátů, montáž speciálních armatur do betonu, fixaci geotex�lií atp. Konstrukce sešívaček je velice
odolná k pracovním podmínkám. Spony pro zařízení jsou dostupné ve třech provedeních. Z oceli o pevnos�v 1300-
1600N/mm2 pokryté vrstvou zinku 260g /m2 případně vrstvou AlZn 260g/m2 nebo z nerezavějící oceli AISI304 o
pevnos�1700-1900N/mm2.

P- 13RING

M- 13RING

Sponkovačky na gabiony

6,5

CL50Cl - Zn, SS nebo AlZn50
3mm

40 Ks120 Ks

4,56,4

690 x 170 x 130510 x 370 x 240

5-7

MODEL P- 13 M- 13RING RING

Cl5 - Zn, SS nebo AlZn0Typ spon
[mm]průměr drátu

Rozměry
(d. x . x .) [mm]š v

Velikost zásobníku

Hmotnost [kg]

Spotřeba vzduchu [m /h]³

Pracovní tlak [bar]

Vnitřní průměr uzavřené spony                      11-13 mm                            14,3-15,9 mm

M-RING 13

3mm



Lidická 308, CZ-33441 Dobřany
INFOLINKA: +420 607 237 237
info@kuda-packaging.com
www.kuda-packaging.com

Sledujte náš YouTube kanál:
h� p://www.youtube.com/sponkovacky

KUDA PACKAGING


