PISTO L E T Y PI O R ĄCE - TO R N A D OR
model: Z-010S

model: Z-020S

Torandor Gun to pistolet piorąco-czyszczący sygnowany
przez firmę BENDEL, Niemieckiego producenta specjalistycznych narzędzi dla warsztatów samochodowych. Pistolet piorący Z-010S to następca pierwszego modelu Z-010.
W stosunku do poprzednika, w modelu Z-010S zastosowano całkiem nową ergonomicznie uksztłtowaną rękojeć
oraz pojemnik z okienkiem inspekcyjnym.

Impulsowy pistolet piorący Tornador® Black posiada metalową dyszę wewnętrzną, umocowaną na łożysku dzięki
czemu już przy ciśnieniu 4,5 bara można efektywnie czyścić
tapicerkę czy podsufitkę.
Z-020S to Idealne narzędzie do czyszczenia wnętrza samochodów. Chętnie używany przez komisy samochodowe
oraz profesjonalne myjnie ręczne.

Zalety Tornadora:
• nie moczy nadmiernie pranej powierzchni
• pozwala dotrzeć w trudno dostępne miejsca
• możliwość przedmuchiwania, suszenia
• używa minimalnej dawki środków piorących
• prosta obsługa
• dostępność części zamiennych

Zalety Tornadora Black:
• trwała metalowa dysza wirująca
• zasilanie 4,5-6,5 bara
• niska masa
W zestawie:
• pistolet piorący Tornador Black Z-020S
• korek na pojemnik
• zawór regulacyjny ciśnienia powietrza
• króciec z gwintem 1/4” do szybkozłącza

W zestawie:
• pistolet piorący Tornador Black Z-020S
• korek na pojemnik
• zawór regulacyjny ciśnienia powietrza

Model

Pojemność
(litry)

Zużycie
powietrza
(l/min)

Ciśnienie pracy
(bar)

Wejście
zasilające
(cal)

Poziom
hałasu
(dB(A))

Masa
(kg)

Z - 010S

1

90 - 400

6-9

1/4

100

1.34

Z - 020S

1

245

6.3

1/4

103.6

0.67
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A DAPTO R D O PISTO L E TÓ W PIO R ĄC YCH
model: Z-300

Rotador® to adaptor do pistoletów piorąco-czyszczących Tornador, który
umożliwia odciąganie wybitego brudu bezpośrednio do odkurzacza.
Praca pistoletem czyszczącym Z-010, Z010S lub Z-020S z zamontowaną
końcówką Rotador® poprawia efektywność czyszczenia oraz zapobiega
przedostawaniu się cząstek brudu na zewnątrz.
W zestawie:
• przewód elastyczny do odkurzacza
• dysza główna Rotador® z końcowką skośną
• adaptor wewnętrzny spełniający role tuby głównej
• adaptor z gwintem do Z-010S i Z-020S (czerwony)
• adaptor z gwintem do starego modelu Z-010 (biały)
• przejściówki do odkurzacza 2 szt.

Instalacja adaptora do pistoletu piorącego Z-010, z-010S lub Z-020S
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