Vzduchové nářadí

Nářadí na tlakový vzduch

›

Rázový šroubovák/ bruska

01
Dorazový šroubovák na tlakový vzduch 1/2“
Lehká váha s mnohostranným využitím

03
Jednoruční úhlová minibruska
redukovaný hluk a vibrace

 č. zboží 8696-1-112

 č. zboží 8696-1-80

 Popis produktu
Technická data:
Točivý moment pohonu (palce): 1/2“
Záběrový moment: 900 Nm
Moment odlomení: 1.250 Nm
Otáčky: 8.200 Rpm
Vnitřní průměr hadice: 8 mm
Vpouštění vzduchu: 1/4“ IG
Vibrace: 5,8 m/s2

 Popis produktu
--Přípojka stlačeného vzduchu: 1/4“
--Akustický tlak: 83 dB/A
--Stlačený vzduch: 6,3 barů
--Váha: 0,8 kg
--Otáčky: 18.000 ot./min
--Upínací sklíčidlo:6mm
--ø spotřeba vzduchu: 220 l/min

--váží pouze 2 kg a má vysoký výkon
--kované dorazové nářadí DUOPACT
--s tlakovou mazničkou pro dorazové nářadí
--robustní pravý/levý přepínač s regulátorem výkonu

04
potřebné připojení vzduchu 1/4“
 č. zboží 8699-510-14

04

01

03

05
Adaptér na 8696-1-80
 č. zboží 4679-99-8

02
Údržbový olej
1 litr

06
Jednoruční tyčová bruska s tlakovým vzduchem
redukovaný hluk a vibrace

 č. zboží. 8696-112-810
 Olej pro pneu nářadí

 č. zboží 8696-1-79

05

 Popis produktu
--Připojení vzduchu: 1/4“
--Akustický tlak: 82,9 dB/A
--Stlačený vzduch: 6,3 barů
--Váha: 0,7 kg
--Otáčky: 22.000 ot./min
--Upínací sklíčidlo: 6mm

 č. zboží. 8696-112-820
 Olej pro příklepové nářadí
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Nářadí na tlakový vzduch

›

Broušení / systém vysoce výkonných kartáčů

01
Vzduchová bruska
optimální pro práci s pryžovým odstraňovačem fólií
 č. zboží 4692-123
 Popis produktu
--Váha: 1,1 kg
--Závit přípojka stlačeného vzduchu: Rp 1/4“
--Otáčky: 0-3500 min-1
--potřebný tlak: 6,2 bar/90 psi
--průměrná spotřeba vzduchu: 17,5 CFM (500 l/min)

01 / 02

03
Pistole na tlakové nádoby
pro šroubovací dózy 1000 ml
 č. zboží 2891-106-841

02
MBX Starter-Set
pro profesionální obrábění ocele
 č. zboží 4692-900
 Popis produktu
--Váha: 1,1 kg
--Závit přípojka stlačeného vzduchu: Rp 1/4“
--Potřebný průměr hadice: 3/8“ ID (9,5 mm)
--Otáčky: 0-3500 min-1
--Potřebný tlak: 6,2 bar/90 psi
--potřebný vnitřní průměr hadice: 9,5 mm
--Průměrná spotřeba vzduchu: 17,5 CFM (500 l/min)
--Hladina akustického tlaku: 83 dB
(DIN 45635-21; ISO 3744)

--obsah:
--1 x 4692-123 MBX vysokotlaké zařízení
--1 x 4692-211 MBX upevňovací systém 1 mm
--1 x 4692-223 MBX upevňovací systém 23 mm
--1 x 4692-523 MBX svazek kartáčů hrubý 23 mm
--1 x 4692-411 MBX svazek kartáčů střední 11 mm
--1 x 4692 311 MBX svazek kartáčů jemný 11 mm
--1 x 4692-800 MBX odstraňovač fólií

 Popis produktu
--pro zpracování přípravků Bottom
Guard a Protector
--možné rozstřikovat rozmanité
struktury
--Těsnění z teflonu
--vhodný pro kovy

04
Sada na postřik dutin
pro tlakové stříkací pistole s
tlakovým vzduchem
 č. zboží 2891-106-842

Pro práce na hliníkových karosériích.

5

Odlakování v oblasti kontur.

Odstraňuje fólie z kovových
povrchů a laků bez poškození.

 Popis produktu
--speciálně vyvinutý pro
zpracování přípravku Protector
--Hadice-Ø: 6 mm
--Délka hadice: 98 cm (s
držadlem, vč. adaptéru), 116 cm
(bez držadla, vč. adaptéru)
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Nářadí na tlakový vzduch

›

Příslušenství pro tlakový vzduch

01
UBS pistole
vč. trysek a výtlakové trubky

03
Bezpečnostní spojka
Evropský profil 7,2 - 7,4 mm

 č. zboží 2892-880

 Popis produktu
--bezpečné spojení a odpojení díky dekompresnímu mechanismu ISO 4414 - DIN EN 983
--vyvinutí jen minimální síly při připojování
--optimální utěsnění
--výtečný průtok, který se přizpůsobuje veškerému nářadí na tlakový vzduch
--antistatická, zabraňuje přitahování prachu na pracovní plochu při nanášení laků
--kompozitní materiál absorbující energii chrání před poškrábáním
--vysoká odolnost proti odření, nárazům, skřípnutí, vlivu vibrací
--maximální provozní tlak: 16 barů
--Provozní teplota: -15°C do +70°C

 Popis produktu
--rychlá & snadná montáž
--přesně nastavitelné rozstřikování
--rychlá & snadná výměna
--není nutné čištění

01

č. zboží
8699-200-16
8699-200-19
8699-200-113
8699-200-214
8699-200-238
8699-200-212
8699-200-314
8699-200-338
8699-200-312

02
Sada trysek
pro UBS pistole (č. zboží. 2892-880)

označení
Bezpečnostní spojka s připojením hadice
Bezpečnostní spojka s připojením hadice
Bezpečnostní spojka s připojením hadice
Bezpečnostní spojka s vnějším závitem
Bezpečnostní spojka s vnějším závitem
Bezpečnostní spojka s vnějším závitem
Bezpečnostní spojka s vnitřním závitem
Bezpečnostní spojka s vnitřním závitem
Bezpečnostní spojka s vnitřním závitem

Připojení
6,0 mm
9,0 mm
13,0 mm
1/4“
3,8 „
1/2“
1/4“
3/8“
1/2“

obrázek
1
1
1
2
2
2
3
3
3

 č. zboží 2892-880-1
 Popis produktu
--Sada trysek pro UBS pistole (č. zboží. 2892-880)
--obsah:
--3 x tryska
--3 x výtlaková trubka

03 / 1

03 / 2

03 / 3
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Nářadí na tlakový vzduch

›

Pistole na tlakový vzduch / vyfukovací pistole

01
Univerzální pistole na tlakový vzduch

04
Kartušová pistole s tlakovým vzduchem
k práci s stříkatelnou těsnící hmotu, např. Flexon (2893-300)

 č. zboží 2891-010
 Popis produktu
--Možné použít různé druhy kartuší
--univerzální použití při aplikaci
těsnících hmot a lepidel
--okamžité zastavení průtoku materiálu
díky rychle odvzdušňovacímu ventilu
--o 70% větší síla díky technice posuvných
pístů ve srovnání s běžnými pistolemi na tlakový vzduch
--Plnicí množství: Kartuše od 300 ml
do 320 ml, sáčky do 400 ml
--maximální tlak: 10 barů
--Provozní tlak: 5-10 barů

 č. zboží 2891-05

01

Šroub pro nastavení
množství

04

 Popis produktu
--obsah:
--1 x kartušová pistole s tlakovým vzduchem
--1 x sada trysek (10 dlouhých trysek, 20 krátkých trysek)
--1 x náhradní čepička na trysky
05
Náhradní vystřikovací
trubička

05

 č. zboží 2891-051
--Velikost balení: 30 kusů

02
Pistole na tlakový vzduch Multi
k práci s těsnícími hmotami na karoserie, lepidla skel, a se stříkatelnou těsnící hmotou.

06
Vyfukovací pistole na tlakový vzduch
s připojením 1/4”

 č. zboží 2891-03

07
Vyfukovací pistole na tlakový vzduch
s kovovou tryskou
 č. zboží 8696-113-900

 Popis produktu
--Kompletní tělo pistole, vč. nasazovacího čepu DN 7,2
--Převlečná matice pro stříkatelnou těsnící hmotu
--Převlečná matice pro standardní aplikaci
--1,65 kg

č. zboží
8696-113-9
8696-113-90

délka trysky
2,5 cm
22,0 cm

Uzavýrací kroužek pro stříkatelnou těsnící
hmotu

 Popis produktu
--Tryska: dlouhá 110 mm
--Průměr 3 x 6 mm
--lehká
--robustní a odolná proti poškrábání
--Nožka: 23 Nm 3/h bei 6 bar
--Vstupní připojení s ozubenou mosaznou vložkou
1/4“ IG

02

03

07

Uzavírací kroužek pro
těsnicí hmotu na
karoserie (kartuše)
06

03
Tryska pro stříkatelnou těsnící hmotu
k práci s těsnícími hmotami na karoserie,
lepidla skel a stříkatelnou těsnící hmotou.

Šroub pro regulaci cirkulujícího
vzduchu pro vystřikovací
těsnění švů

Šroub pro regulaci množství

 č. zboží 2891-03-1
9

10

Nářadí na tlakový vzduch

›

Hadice na tlakový vzduch / příslušenství

01
Hadice z PVC
s vrstvami termoplastu

03
Antistatická hadice
vhodné pro lakovny

 Popis produktu
--Odolnost vůči teplotám -20°C až +60°C

 Popis produktu
--s bezpečnostními rychlospojkami a nasazovacími průchodkami

č. zboží
8699-66-50
8699-69-50
8699-613-50

Ø
vnitřní/vnější
6,3 mm x 11,0 mm
9,0 mm x 14,5 mm
12,7 mm x 19,0 mm

DÉLKA

č. zboží

50
50
50

Ø
vnitřní/vnější
9,0 mm x 16,0 mm

8699-201-916

03

02
Sada hadic z PVC
s vrstvami termoplastu

04
Spirálová tlaková hadice

 Popis produktu
--s bezpečnostními rychlospojkami a
nasazovacími průchodkami
--Odolnost vůči teplotám -20°C až +60°C
--vysoká životnost
--odolná proti uzavření, nárazům a zmáčknutí
--lehká a flexibilní

č. zboží
DÉLKA
8699-201-65
8699-201-8

Ø

8699-201-6
8699-201-9
8699-201-13

Maximální provozní tlak asi 20 °C = 20 bar

05
Teflonová páska
k zatěsnění závitů

Přípojky

 č. zboží 3985-030-160

č. zboží
8699-200-16
8699-200-19
8699-200-113

11

Provedení
6 mm spojka
9 mm spojka
13 mm spojka

č. zboží
8699-25-520
8699-25-521
8699-25-522

Provedení
6 mm nátrubek
9 mm nátrubek
13 mm nátrubek

6m
8m

360° otočitelná

DÉLKA
10 m
10 m
10 m

Připojení

vnitřní/vnější		
6,5 mm x 10,0 mm
1/4“
8,0 mm x 12,0 mm
3/8“

02

Ø
vnitřní/vnější
6,3 mm x 11,0 mm
9,0 mm x 14,5 mm
12,7 mm x 19,0 mm

10 m

01

Maximální provozní tlak asi 20 °C = 20 bar

č. zboží

DÉLKA

 Popis produktu
--Šířka: 12 mm
--Délka: 12 m
--Tloušťka: 0,1 mm
--odolává teplotám až do 240 – 250°C
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›

Nářadí na tlakový vzduch

Příslušenství pro tlakový vzduch - mosaz / ocel

označení
č. zboží
			
			

Vzduch připojení
mm

Klíč velikost
mm

Celková
L1
délka
mm
mm		

Obr.

Jednoruční rychlospojka
8699-506
6
21
58
25,0
1
Jednoruční rychlospojka
8699-509
9
21
58
25,0
1
Jednoruční rychlosoijka
8699-541
G 1/4
22
39
9,0
2
s vnějším závitem
					
Jednoruční rychlospojka
8699-514
G 1/4
22
41
9,0
3
s vnitřním závitem						
zas. šroubení s vnějším závitem
8699-520-14		
17
33
9,0
4
zas. šroubení s vnějším závitem
8699-520-38		
19
33
9,0
4
zas. šroubení s vnějším závitem
8699-520-12		
24
38
12,0
4
zas. šroubení s vnitřním závitem
8699-510-14
G 1/4
17
33
10,0
5
Oboustr. zas. propojka DIN EN 560 8699-56
6		
72
33,5
6
Oboustr. zas. propojka DIN EN 560 8699-59
9
72
33,5
6
Rozdvojovací šroubení vnitřní závit
8699-530
G 3/8		
67
18,0
7
zas. hadicová propojka
8699-526
6		
48
25,0
8
zas. hadicová propojka
8699-529
9		
48
25,0
8

označení
č. zboží
			
			
zas. šroubení s vnějším závitem
zas. šroubení s vnějším závitem
zas. šroubení s vnějším závitem
zas. šroubení s vnitřním závitem
zas. šroubení s vnitřním závitem
zas. šroubení s vnitřním závitem
Dvojitá nasazovací průchodka
Dvojitá nasazovací průchodka
zas. hadicová propojka
zas. hadicová propojka
zas. hadicová propojka
Rozdvojovací šroubení vnitřní závit
Dvojitý rozdělovač s vnějším závitem

8699-25-531
8699-25-532
8699-25-533
8699-200-714
8699-200-738
8699-200-712
8699-25-551
8699-25-552
8699-25-520
8699-25-521
8699-25-522
8699-200-701
8699-200-702

Vzduch připojení
mm

Klíč velikost
mm

1/4“
14
3/8“
17
1/2“
22
1/4“
15
3/8“
21
1/2“
27
9		
13
Ø 6		
9		
13		
1/2“
25
1/2“
25

Celková
délka
mm

37,0
37,0
43,0
40,0
41,0
41,0
72,0
74,0
44,5
48,0
48,0
45,0
53,0

Obr.

1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
5A
5B

1 palec = 25,4 mm = 2,54 cm
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