Pi s to let y d o pr zed much i wa n i a
model: AT-10

Pneumatyczny pistolet do przedmuchiwania Atmo
AT-10 z płynną regulacją ciśnienia powietrza znajduje zastosowanie niemalże
w każdym zakładzie produkcyjnym i warsztacie.
Narzędzie zdecydowanie sprawdzi się podczas oczyszczania elementów po
obróbce skrawaniem jak również w utrzymaniu czystości stanowiska pracy.

• w zestawie dodatkowa dysza krótka

Zalety i właściwości:

• lekka aluminiowa konstrukcja
• regulacja przepływu powietrza
• dwa sposoby podłączenia zasilania - dolny lub górny
• zaczep do podwieszenia na balanserze

model: JS-115

Pistolet do przedmuchiwania wyposażony
w dyszę rozpraszającą strumień powietrza.
Szczególnie polecany do oczyszczania precyzyjnych elementów w trudno
dostępnych i nietypowych miejscach.
Generuje delikatny, rozproszony a jednocześnie skuteczny strumień
powietrza.

Zalety i właściwości:

• lekka aluminiowa konstrukcja
• regulacja przepływu powietrza
• dwa sposoby podłączenia zasilania - dolny lub górny
• zaczep do podwieszenia na balanserze

model: JS-116

Pistolet o dużej mocy do przedmuchiwania.
Posiada dyszę wysokoprzepływową.

Zalety i właściwości:

Szczególnie polecany do oczyszczania stanowisk pracy z ciężkich odpadów
i zanieczyszczeń.

• lekka aluminiowa konstrukcja
• regulacja przepływu powietrza
• dwa sposoby podłączenia zasilania - dolny lub górny
• zaczep do podwieszenia na balanserze

Generuje silny i wydajny strumień powietrza.
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Pi s to let y d o pr zed much i wa n i a
model: AT-1258A

Pistolet do przedmuchiwania z siedmioma dyszami
to narzędzie wszechstronnego zastosowania.

AT-1258A znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba
przedmuchania, oczyszczania trudno dostępnych miejsc.
Dodatkowe końcówki pozwalają na zmianę kształtu strumienia powietrza.
Dzięki temu ten sam pistolet może być użyty do wielu różnych zadań.

W zestawie:

• pistolet odmuchowy
• lanca 300mmm
• końcówka przedmuchowa z nakładką gumową
• końcówka tworzywowa 85mm
• końcówka wytwarzająca płaski strumień powietrza (szer. 30mm)
• końcówka do pompowania piłek
• końcówka tworzywowa z bocznymi otworami zwiększającymi przepływ
powietrza

• końcówka krótka z dodatkowymi otworami zwiększającymi średnicę
strumienia powietrza

• pudełko na w/w akcesoria

OPCJONALNIE DO ZAKUPU:

JS-1253R-25

JS-1253R-35

średnica ø25mm

średnica ø35mm

Gumowe końcówki stożkowe przeznaczone do
szczelnego przedmuchiwania rur i przewodów.
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Pi s to let y d o pr zed much i wa n i a
model: AT-500

Teleskopowy pistolet do przedmuchiwania
Pistolet z regulowaną długością dyszy w zakresie 295 - 500 mm.
A-500 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba przedmuchania, wyczyszczenia trudno dostępnych miejsc maszyn i urządzeń.
Charakterystyka pistoletu odmuchowego A-500

• wyprofilowana rękojeść
• metalowa dysza teleskopowa
• gumowa końcówka
• nypel 1/4”
• ciśnienie robocze 12 bar

Model posiada końcówkę
z gumką uszczelniającą

model: AT-1000

Pistolet przedmuchowy z regulowaną długością lancy
Profesjonalny pistolet z możliwością regulacji długości lancy
w zakresie 500 - 1000 mm.
Dzięki regulacji długości pistolet doskonale sprawdza się podczas prac
w miejscach trudno dostępnych.
Charakterystyka pistoletu odmuchowego A-1000

Model posiada końcówkę
z gumką uszczelniającą

• wyprofilowana rękojeść
• metalowa lanca przedmuchowa
• gumowa końcówka nypel 1/4”
• ciśnienie robocze 12 bar
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