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PISTOLE T Y PIORĄCE -  TORNADOR

Impulsowy pistolet piorący Tornador® Black posiada meta-
lową 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 samo-
chodów. Chętnie używany przez komisy samochodowe 
oraz profesjonalne myjnie ręczne.

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

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

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

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

model: Z-020Smodel: Z-010S

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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ADAPTOR DO PISTOLE TÓW PIORĄCYCH

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

model: Z-300
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Pneumatyczna wytwornica aktywnej piany Z-011 
niemieckiej marki BENDEL. Narzędzie idealne do bezdo-
tykowego mycia karoserii. 
Wytwarza długo utrzymującą się pianę, dzięki czemu jej 
właściwości mogą być w pełni wykorzystane. 

Zalety pistoletu do piany Z-011:
• niewielkie gabaryty
• oszczędność środka pianotwórczego
• płynna regulacja podawania piany

Pneumatyczny pistolet do czyszczenia na sucho Tornador® 
BASIC.
Narzędzie oparte na technologii Tornador®, przeznaczone 
do szybkiego i efektywnego czyszczenia różnego rodzaju 
powierzchni, np.:
• deski rozdzielcze
• schowki w drzwiach
• otwory wentylacyjne
• szyny siedzenia

Tornador® Z-014S wyposażony jest w wirującą rurkę której 
zadaniem jest wyrywanie odrobin brudu z czyszczonej 
powierzchni.  Efekt tornada znakomicie sprawdza podczas 
osuszania powierzchni pranych tradycyjnymi metodami.

model: Z-011S model: Z-014S

Model Pojemność
(litry)

Zużycie 
powietrza

(l/min)

Ciśnienie pracy
(bar)

Wejście
zasilające

(cal)

Poziom 
hałasu
(dB(A))

Masa
(kg)

Z - 011S 1 188 6.3 1/4 86 0.95

Z - 014S - - 6.3 1/4 - 0.40

P ISTOLE T Y PIORĄCE -  TORNADOR
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ODKURZACZE PNEUMAT YCZNE

Japoński przemysłowy odkurzacz ręczny marki NPK wykonany w całości z metalu. Posiada obrotową rękojeść, co umożliwia swo-
bodne operowanie odkurzaczem w trudno dostępnych miejscach. W dostawie z odkurzaczem otrzymasz trzy końcówki zasysające, 
worek lniany, nypel szybkozłącza, opaskę zaciskową. Odkurzacz pneumatyczny JAC-3 posiada zaczep umożliwiający podwieszenie 
na balanserze.

Zalety odkurzacza JAC-3:
• metalowa konstrukcja
• obrotowa rękojeść
• możliwość odsysania płynów

Charakterystyka:
• zużycie powietrza 188 l/min
• ciśnienie pracy 6.0 bar
• wejście zasilające 1/4”

Odkurzacz przeznaczony do zbierania na sucho pyłów, pro-
szków, opiłków. Narzędzie jest łatwe w użyciu i znajduje 
szerokie zastosowanie w przemyśle. 
Odkurzacz pneumatyczny WG906G posiada możliwość 
wydmuchiwania oraz zasysania. W dostawie z narzędziem 
są końcówki ssące, szczotka z włosiem oraz worek.

• Zalety odkurzacza WG906G:
• prosta obsługa
• możliwość zasysania oraz wydmuchiwania
• wymienne końcówki ssące

Urządzenie przeznaczone do odkurzania (oczyszczania) na 
sucho. Przydatne w warsztatach wymiany szyb (usuwanie 
odłamków szyb z wnętrza samochodu) oraz stacjach 
wymiany ogumienia (oczyszczanie wnętrza opon).

Wszędzie tam, gdzie dostępne jest sprężone powietrze, taki 
odkurzacz stanie się nieodzownym narzędziem ułatwiają-
cym i przyspieszającym sprzątanie stanowiska pracy.

Zalety odkurzacza pneumatycznego WG900K:
• bardzo łatwa obsługa
• płynna regulacja mocy ssania
• wymienne końcówki ssące

model: JAC-3

model: WG-906G model: WG-900K


