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Průmyslové šroubováky KMR zvyšují efektivitu práce s vruty. 
Využití nachází při různorodých montážních pracech, ať už se jedná 
o spojování dřevěných dílů nebo připevňování deskových materiálů 
na bázi dřeva nebo sádry k podkladům dřevěným nebo kovovým. 

Průmyslové šroubováky KMR

KM REICH.
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Logogröße horizontal. (Primärversion)
Das Logo ist in einer Größe von 
50mmx16mm angelegt und 
kann darauf hin beliebig ver-
größert, oder bis zu einer Mi-
nimalgröße von 25mmx8mm 
verkleinert werden.

Es ist immer die originale Rein-
zeichnungsdatei zu verwenden. 
Diese darf nicht modifiziert 
werden.

Schutzraum
Das Logo benötigt auf Medien 
einen Mindestschutzraum von 
1K zum Rand, der eingehalten 
werden muss.

In der Vermaßung gilt es zwei 
entscheidende Abstandswerte 
zu beachten:
- Höhe der Wortmarke K (H)
- Breite der Wortmarke K (B)

Ausgangsgröße 50mmx16mm

Vermaßung Schutzraum Konturstärke = Buchstabenstrichstärke durch Faktor 3,4

1K(B) 1K(B)

1K(H)

Minimalstgröße 25mmx8mm

Šroubováky pracují s adjustovanými vru
ty, které jsou páskovány pomocí plasto
vého proužku, takto jsou potom stočeny 
do svitků. Při zašroubování vrutů dochází 
k jejich uvolnění z plastového proužku, 
do nějž jsou vruty páskovány. Do spo
jovaných materiálů je tak zašroubován 
čistý vrut bez jakýchkoliv zbytků spojo
vacího plastu, prázdný plastový proužek 
je postupně vysouván podávacím me
chanismem šroubováku. S výhodou je 
tak možné vruty použít i pro vzhledově 
náročné aplikace. Precizní práci při šrou
bování a optimálnímu přenosu točivého 
momentu napomáhají také drážky Torx 
v hlavě vrutů. 
Z hlediska pohonu jsou šroubováky 
dvojího systému. Pro dílenské použití je 
k dispozici řada šroubováků používají
cí pro pohon síťové napětí 230 V. Tyto 
šroubováky jsou ergonomicky optima
lizované, jejich rukojeť je umístněná 
prakticky uprostřed tělesa šroubováku, 
toto řešení tak napomáhá výbornému vy
vážení šroubováku při práci, především 
při šroubování vodorovně. Spouštěcí 
tlačítko probíhá po celé délce rukojeti, 
pohodlně jej tak mačkají prsty celé ruky, 
nejenom samotný ukazováček. 
Druhou nabízenou variantou šroubová
ků určenou primárně pro montáže, jsou 
šroubováky akumulátorové. Pohon zde 
zajišťuje agregát od firmy Metabo, dopl
něn je dvěma akumulátory a rychlou na
bíječkou, řízenou procesorem. Akumu

látorové šroubováky mají univerzální 
použití, neslouží tak jenom jako šroubo
váky pro páskované vruty. S jednotlivými 
nástavci je lze využít i jako šroubovák pro 
volné vruty, agregát má levý i pravý chod 
a umožňuje tak použití šroubováku i při 
demontáži šroubových spojů. Šroubovák 
může být také vybaven sklíčidlem pro vr
tání, jeho maximální upínací průměr je 13 
mm, při práci se dřevem je možné použít 
vrtáky až do průměru 65 mm. Všechny 
šroubováky umožňují jednoduché nasta
vení hloubky zašroubování vrutu.
Práce s průmyslovými šroubováky je 
snadná a rychlá. Po vložení svitku do 
zásobníku a zavedení prvního vrutu do 
podávání šroubováku, nastavíme podá
vání pro konkrétní délku vrutu. Spustíme 
elektromotor a zašroubujeme první vrut. 
Zkontrolujeme hloubku jeho zapuštění 
a případně ji upravíme. Potom už může
me rovnou pracovat. Šroubování probí
há s trvale sepnutým elektromotorem, 
vruty jsou ze zásobníku automaticky 
podávány. Šroubováky jsou vybaveny 
spojkou, po dosažení nastavené hloub
ky zašroubování vrutu dojde k odpojení 
šroubovacího nástavce (bitu) od poho
nu. Nedochází tak k prokluzování bitu 
v drážce hlavy vrutů a tím k poškození 
drážky vrutu nebo ke zkrácení životnosti 
samotného bitu. Ve zvláštním příslušen
ství je pro všechny šroubováky k dispo
zici také prodlužovací nástavec, určený 
pro pohodlnou práci vestoje při montáži 
na podlahách.
Vybrané technické parametry prů-
myslových šroubováků KMR:
Šroubováky určené pro nejrůznější prá
ce se dřevem a pro připevňování ke dře
věným materiálům:
Typy šroubováků pro síťové napětí 230 
Voltů, příkon 750 Wattů: 

 Typ 3352, 2850 ot/min, pro prů
měry dříků 3,5 – 4,2 mm, pro délky 
vrutů 25 – 51 mm

 Typ 3338, 2850 ot/min, pro prů
měry dříků 4,5 – 5,0 mm, pro délky 
vrutů 40 – 80 mm

Typy šroubováků akumulátorových (aku
mulátor LiIon, 18V / 5,2 Ah):

 Typ 3363, 2050 ot/min, pro prů
měry dříků 3,5 – 4,2 mm, pro délky 
vrutů 25 – 50 mm

 Typ 3383, 2050 ot/min, pro prů
měry dříků 4,5 – 5,0 mm, pro délky 
vrutů 40 – 80 mm

V sortimentu je také šroubovák pro su
ché stavebnictví (práce s CWprofily)

Počty vrutů ve svitku:
 při průměrech vrutů 3,5 – 4,2 mm, 
167 kusů ve svitku

 při průměrech vrutů 4,5 – 5,0 mm, 
125 kusů ve svitku

Prezentační video k průmyslovým šrou
bovákům je ke zhlédnutí na YouTube 
zde: https://youtu.be/lqu759-RN04.

Přijďte si průmyslové šroubováky 
KMR vyzkoušet na veletrh WOOD-TEC 
v Brně, ve dnech 31.10. – 3.11.2017 
pavilon V, stánek č. 008.

Kontakty:

BeA CS, spol. s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9  Dolní Počernice
tel.: +420 281 091 351
email: info@cz.beagroup.com
www.kmr-cs.cz
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Tel/fax: +420 544 526 605
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SKLADOVACÍ TECHNIKA PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

OHRA – specialista pro skladování 
dlouhého a objemného materiálu

www.ohra.cz

ŠROUBOVÁKY NA PÁSKOVANÉ VRUTY  
HŘEBÍKOVAČKY A SPONKOVAČKY
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