STRIEKACIE PIŠTOLE A PRÍSLUŠENSTVO PRE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY DREVA

“PRE ATOMIZATION TECHNOLOGY”

špeciálna „split“
tryska

štandardná
tryska

2

0.05 bar

0.1 bar
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0.2 bar

0.3 bar

PONUKA STRIEKACÍCH PIŠTOLÍ
HIGH
Quality

Quality

GOLD

SILVER

BRONZE

Quality

NÁTEROVÉ TMELY

ZÁKLADNÉ NÁTERY

STANDARD

PREMIUM

LPH-400 classic plus

W-400 classic plus

impact AZ3 HTE-S

concept AZ3 HTE P.A.S.

W-400 classic plus

impact AZ3 HTE-S

concept AZ3 HTE P.A.S.

NÁTEROVÉ FARBY

WS-400 evo

LPH-400 classic plus

LAKOVÉ NÁTERY

WS-400 evo

LPH-400 classic plus

WS-400 evo

LPH-400 classic plus

WS-400 evo

LPH-400 classic plus

VRCHNÉ NÁTERY

MORIDLÁ

PATINY

impact AZ3 HTE-S

concept AZ3 HTE P.A.S.

W-400 classic plus

impact AZ3 HTE-S

concept AZ3 HTE P.A.S.

W-400 classic plus

impact AZ3 HTE-S

concept AZ3 HTE P.A.S.

W-400 classic plus

W-400 classic plus

LPH-80

impact AZ3 HTE-S
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NÁTEROVÉ FARBY A MORIDLÁ
WS-400 evo
PREMIUM
Quality

VLASTNOSTI

• dokonalé povrchy vďaka novej technológii rozprašovania („Pre Atomization Technology“)
• vysokoúčinný prenos materiálu pomocou širokého a rovnomerného („ﬂat&thin“) striekacieho
vejára
• veľmi jemné rozprašovanie
• tiché a príjemné zvukové pozadie pri práci typické pre výrobky zn. ANEST IWATA
• odľahčené a anatomicky tvarované telo striekacej pištole
• jednoduché ovládanie kontrolných vypínačov, pre ľavákov aj pravákov
• kužeľovitá uzavretá tryska, minimum náhradných dielov
• čistý dizajn, ľahká údržba
• kvalitný povrch umožujúci jednoduché čistenie
• kompatibilný 3M PPS „cup system“ (typ 43 adaptéra - inovatívny systém mixovania a prípravy
materiálu pred striekaním)

TECHNICKÉ ÚDAJE

1.4 HD

WS-400 -1501HD EVO

1.5 HD

356

220

2.0

240

130 mm

1.3 HD

WS-400 -1401HD EVO

WS-400-01

WS-400 -1301HD EVO

120

260

250

350

265

365

270
275

200 mm

1.2

WS-400 -1201 EVO

370
370

• HD („High delivery“/vyššia pracovná rýchlosť)

4

Informácie pri objednávke
WS-400 evo

PRO KIT
PC-G600P-2
miska 600ml

ø 1,2

ø 1,3 HD

ø 1,4 HD

ø 1,5 HD

13244112EP

13244127EP

13244128EP

13244129EP

AIR CUP SET (vzduchová tryska)
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)

93505300
93506400

93506910

93506920

93506930
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špeciálna „split“ tryska
„PRE ATOMIZATION
TECHNOLOGY“

ŠTANDARD

SÉRIA SUPERNOVA

NÁTEROVÉ FARBY A MORIDLÁ
LPH-400 classic plus
PREMIUM
Quality

VLASTNOSTI

• vysoká úspora materiálu vďaka “LVLP” technológii (“Low Volume Low Pressure” - nízky
tlak/nízka spotreba vzduchu)
• extrémne nízke požiadavky na vzduch vďaka technológii “HVLP” (“High Volume Low
Pressure” - nízky tlak/vysoká spotreba vzduchu - 270 Nl/min)
• použitie novej technológie rozprašovania („Pre Atomization Technology“) pomocou špeciálnej („split“) trysky
• široký a rovnomerný („ﬂat&thin“) vejár pri striekaní s pracovným tlakom 1,1 baru
• spotreba vzduchu 280 Nl/min., pištoľ vhodná aj pri malej kapacite kompresora
• tiché a príjemné zvukové pozadie pri práci typické pre výrobky zn. ANEST IWATA
• s hmotnosťou 380 g patrí ku najľahším pištoliam na trhu
• jednoduché ovládanie kontrolných vypínačov, pre ľavákov aj pravákov
• kužeľovitá uzavretá tryska, minimum náhradných dielov
• kvalitný povrch umožňuje jednoduché čistenie
• kompatibilný 3M PPS „cup system“ (typ 2 adaptéra - inovatívny systém mixovania a
prípravy materiálu pred striekaním)
TECHNICKÉ ÚDAJE

PCG-6-PE
miska 600ml

LPH-400-084LV

0.8

35

215

LPH-400-104LV

1.0

55

235

LPH-400-124LV

1.2

90

260

LPH-400-134LV

1.3

110

LPH-400-144LV

1.4

LPH-400-164LV

1.6

150

270

LPH-400-184LV

1.8

190

320

LPH-400-204LV

2.0

200

360

LV4

1.1

130

280

270

290

5

Informácie pri objednávke
LPH-400

PRO KIT

ø 0,8

ø 1,0

ø 1,2

13185808P

13185809P

13185812P

AIR CUP SET (vzduchová tryska)
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)
LPH-400

PRO KIT

93874601
93547470

LPH-400

PRO KIT
AIR CUP SET (vzduchová tryska)
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)

93880600

ø 1,3

ø 1,4

ø 1,6

13185813P

13185814P

13185816P

93897600

93873600

AIR CUP SET (vzduchová tryska)
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)

93547510

93874601

ø 1,8

ø 2,0

13185818P

13185819P

93882600

93874601
93884600

93547490

LVLP
3M PPS typ 2

LOW VOLUME, LOW PRESSURE
Technology
(nízka spotreba vzduchu/nízky tlak)
ďalší vývoj HVLP technológie
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špeciálna „split“ tryska
„PRE ATOMIZATION
TECHNOLOGY“

UNIVERZÁLNE PIŠTOLE PRE VŠETKY DRUHY NÁTEROV
W-400 classic plus
HIGH
Quality

VLASTNOSTI

• profesionálna a veľmi univerzálna striekacia pištoľ
• pištoľ spĺňa požiadavky na obsah “VOC” (organické prchavé látky), má podstatne viac ako
65 % účinnosť
• široký a rovnomerný („ﬂat&thin“) striekací vejár
• tiché a príjemné zvukové pozadie pri práci typické pre výrobky zn. ANEST IWATA
• s hmotnosťou 380 g patrí ku najľahším pištoliam na trhu
• jednoduché ovládanie kontrolných vypínačov, pre ľavákov aj pravákov
• kužeľovitá uzavretá tryska, minimum náhradných dielov
• čistý dizajn, ľahká údržba
• kvalitný povrch umožňujúci jednoduché čistenie
• kompatibilný 3M PPS „cup system“ (typ 2 adaptéra - inovatívny systém mixovania a
prípravy materiálu pred striekaním)
TECHNICKÉ ÚDAJE
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W-400-062G

0.8

60

80

W-400-102G

1.0

95

150

W-400-122G

1.2

W-400-132G

1.3

W-400-142G

1.4

W-400-162G

1.6

W-400-182G

1.8

LV1

320

W-400-202G

2.0

R2

460

W-400-251G

2.5

W1

LV2

100
2.0

160

280

225

210
240

3.0

360

175

270
290
360

260
320
340

Informácie pri objednávke
PCG-6-PE
miska 600ml

W-400

PRO KIT

ø 0,8

ø 1,0

ø 1,2

13241401P

13241402P

13241403P

AIR CUP SET (vzduchová tryska)

93830610B

NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)
W-400

PRO KIT

93889610

93890610

93823610

ø 1,3

ø 1,4

ø 1,6

13241404P

13241405P

13241406P

AIR CUP SET (vzduchová tryska)

93830610B

NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)
W-400

93881610

93831610

93832610

ø 1,8

ø 2,0

ø 2,5

PRO KIT

13241407P

13241408P

13241409P

AIR CUP SET (vzduchová tryska)

93859611

93814610B

93813610B

NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)

93821610

93820610

93819610
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High T.E.C. systém:
„Transfer efficiency control“ =
vysokoúčinný prenos materiálu,
pištoľ spĺňa požiadavky na obsah “VOC”
(organické prchavé látky) a má podstatne
viac ako 65 % účinnosť

3M PPS typ 2

High T.E.C.

štandard

UNIVERZÁLNE PIŠTOLE PRE VŠETKY DRUHY NÁTEROV
impact AZ3 HTE-S v chrómovom prevedení
STANDARD
Quality

VLASTNOSTI

• masívna pracovná striekacia pištoľ
• široký a rovnomerný („ﬂat&thin“) striekací vejár s jemným rozprašovaním
• všetky namočené časti sú z nehrdzavejúcej ocele
• spúšť s jednoduchým dávkovaním
• jednoduché ovládanie kontrolných vypínačov, pre ľavákov aj pravákov
• nízke náklady na výmenu náhradných dielov
• kompatibilný 3M PPS „cup system“ (typ 43 adaptéra- inovatívny systém mixovania a
prípravy materiálu pred striekaním)

TECHNICKÉ ÚDAJE
AZ3 HTE-S IMPACT

1.2

AZ3 HTE-S IMPACT

1.3

AZ3 HTE-S IMPACT

1.4

AZ3 HTE-S IMPACT

1.6

AZ3 HTE-S IMPACT

1.8

AZ3 HTE-S IMPACT

2.0

250
HTE-S1

275
2.5

HTE-S2

190
375

290

230

300
335

210

362

375

250
270

Informácie pri objednávke
impact
AZ3 HTE-S chróm

SPRAY GUN (pištoľ)

ø 1,2

ø 1,3

ø 1,4

W0SPG91AG12C

W0SPG91AG13C

W0SPG91AG14C

AIR CUP SET (vzduchová tryska)
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)
PCG-6P-2-AZ
miska 600ml

impact
AZ3 HTE-S chróm

W2CAP90AG12
W2ADU90AG12

W2ADU90AG13

W2ADU90AG14

ø 1,6

ø 1,8

ø 2,0

W0SPG91AG16C

SPRAY GUN (pištoľ)
AIR CUP SET (vzduchová tryska)
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)

W0SPG91AG18C

7

W0SPG91AG20C

W2CAP90AG16
W2ADU90AG16

W2ADU90AG18

W2ADU90AG20

HTE-S High Performance Spray

TECHNOLOGY

3M PPS typ 43
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Rovnomerné a jemné rozprašovanie

PATINOVANIE
LPH-80
HIGH
Quality

VLASTNOSTI

• špeciálne pre patinovanie moridlami alebo impregnačnými prostriedkami (materiály
s veľmi nízkou viskozitou)
• veľmi jemné rozprašovanie s nízkou spotrebou vzduchu (60 l / min)
• extrémne nízka spotreba materiálu
• výborná manipulácia pri miešaní
• tiché a príjemné zvukové pozadie pri práci typické pre výrobky zn. ANEST IWATA
• jednoduché ovládanie kontrolných vypínačov, pre ľavákov aj pravákov
• kužeľovitá uzavretá tryska, minimum náhradných dielov
• čistý dizajn, ľahká údržba
• kvalitný povrch umožňujúci jednoduché čistenie
• kompatibilný 3M PPS „cup system“ (typ 31 adaptéra - inovatívny systém mixovania a prípravy
materiálu pred striekaním)

TECHNICKÉ ÚDAJE
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LPH-80-044G

0.4

10

LPH-80-064G

0.6

30

LPH-80-084G

0.8

LPH-80-104G

1.0

60

130

LPH-80-124G

1.2

75

140

E4

1.0

55
80
60

45

100

Informácie pri objednávke
PCG-1P-1
miska 70ml
alebo
PCG-3P-1
miska 250ml

LPH-80

ø 0,4

ø 0,6

ø 0,8

ø 1,0

ø 1,2

131807072P

131807172P

131807472P

131807272P

131807372P

NOZZLE (tryska)

93570600

93568600

93560600

93760530

NEEDLE (ihla)

93891600

SPRAY GUN (pištoľ)
AIR CUP SET (vzduchová tryska)

93662600
93761530

93890600

93886600

PATINOVANIE

LVLP
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LOW VOLUME, LOW PRESSURE

3M PPS typ 31

Technology
(nízka spotreba vzduchu/nízky tlak)
ďalší vývoj HVLP technológie

MATERIÁLY S VYSOKOU VISKOZITOU
concept AZ3 HTE P.A.S.
STANDARD
Quality

VLASTNOSTI

• masívna pracovná striekacia pištoľ s prietokom tlaku
• široký a rovnomerný striekací vejár pri aplikácii materiálov s vysokou viskozitou vďaka „P.A.S.“
(„Pressure Assisted System“/Systém podporovaný tlakom*)
• vysoký prietok materiálu s vysokou viskozitou vďaka priamej podpore tlaku
• veľmi nízke náklady pre zákazníka na výmenu náhradných dielov
• vysoká rýchlosť prenosu materiálu
• všetky namočené časti sú z nehrdzavejúcej ocele
• malý a presný regulátor prietoku tlaku
• spúšť s jednoduchým dávkovaním

TECHNICKÉ ÚDAJE
AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT

1.3

190

AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT

1.5

260

AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT

1.8

AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT

2.0

P1 CONCEPT

2.5

270
286

396
410

320
380
400

Informácie pri objednávke
concept
AZ3 HTE P.A.S.

SPRAY GUN (pištoľ)

ø 1,3

ø 1,5

ø 1,8

ø 2,0

W0SPG88AG13C

W0SPG88AG15C

W0SPG88AG18C

W0SPG88AG20C

AIR CUP SET (vzduchová tryska)
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)

W2CAP83AG13
W2ADU83AG13

W2ADU83AG15

W2ADU83AG18

W2ADU83AG20

*“Pressure Assisted System (P.A.S.)“
Systém podporovaný tlakom je ideálny pri aplikácii
materiálov s vysokou viskozitou, pričom nie je potrebné použitie púmp alebo tlakových nádob. Nakoľko sú
všetky namočené časti pištole vyrobené z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele, môžeme aplikovať rovnako
materiály na báze riedidiel, ako aj tie na báze vody.

AIR CAP HTE-P1
High Performance Spray TECHNOLOGY

Plochý a rozsiahly striekací vejár aj pri hustých
materiáloch
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PCGP-6P-2B-AZ
miska 600ml
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STRIEKACIE PIŠTOLE NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE
W-200 séria
PREMIUM
Quality

VLASTNOSTI

HIGH
Quality

W-200 WB
„split“
tryska

W-200
štandardná
tryska

10

• vysoká pracovná rýchlosť pri zachovaní rovnakej kvality povrchu
• pištoľ spĺňa požiadavky na obsah “VOC” (organické prchavé látky), podstatne viac ako
65% účinnosť
• široký a rovnomerný („ﬂat&thin“) striekací vejár s jemným rozprašovaním pre veľké plochy
• W-200 WB so špeciálnou „split“ tryskou
• W-200 so štandardnou tryskou
• tiché a príjemné zvukové pozadie pri práci typické pre výrobky zn. ANEST IWATA
• s hmotnosťou 380 g patrí ku najľahším pištoliam na trhu
• jednoduché ovládanie kontrolných vypínačov, pre ľavákov aj pravákov
• kužeľovitá uzavretá tryska, minimum náhradných dielov
• čistý dizajn, ľahká údržba
• kvalitný povrch umožňuje jednoduché čistenie
• výrobok kombinovateľný s membránovými pumpami a tlakovými nádobami zn. ANEST IWATA
• k dispozícií technické doplnky na kontrolu striekacieho vejára pre permanentné spínanie a
súpravy na dvojčinné nastavenie vejára pre rýchle a krátke prepínanie
TECHNICKÉ ÚDAJE
W-200 štandardná tryska
W200-082P

0.8

W200-102P

1.0

W200-122P

1.2

W200-152P

1.5

W200-082P

0.8

W200-102P

1.0

W200-122P

1.2

LV2

2.0

255

360

280

G2P

3.0

500

560

400

W-200 WB „split“ tryska
W200-WB-081P

0.8

WB(S)1

W200-WB-101P

1.0

WB(S)1

W200-WB-121P

1.2

WB(S)1

W200-WB-141P

1.4

WB(S)1

200
250

1.6

300

360
340
380

350

súprava na rýchlu kontrolu vejára
Informácie pri objednávke
W-200

kód W-200-X1

ø 0,8

ø 1,0

ø 1,2

SPRAY GUN (pištoľ) G2P

13240505

13240496

13240500

-

SPRAY GUN (pištoľ) LV2

13240003

13240004

13240100

13240110

AIR CUP SET (vzduchová tryska) G2P

dvojčinná súprava na nastavenie vejára

NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)

kód 93895611

závitová súprava na zablokovanie
nastavenia tekutiny

93890610

93891610

93822610

ø 0,8

ø 1,0

ø 1,2

ø 1,4

SPRAY GUN (pištoľ) WBS1

13243250

13243260

13243270

13243280

SPRAY GUN (pištoľ) WB1

13240800

13240810

13240820

13240821

AIR CUP SET (vzduchová tryska) WBS1

93640620

AIR CUP SET (vzduchová tryska) WB1

93609620

NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)

jún 2015 I Chyby a technické zmeny vyhradené.

kód 03841601

-

93830610B
93889610

W-200 WB

šraubovák na zablokovanie nastavenia vejára

93818610

AIR CUP SET (vzduchová tryska) LV2

93606620

93612620

93616620

kód 93605600

materiálová trubka
z nehrdzavejúcej ocele

ø 1,5

W-200 WB

W-200

„split“ tryska

štandardná tryska

kód W2COM5052

93643620

Zariadenie “Multi spray” (pumpa a striekacia pišťoľ)
MSU 423 TX / MSU 433 TX

VLASTNOSTI

• vysokokvalitná nerezová oceľová piestová pumpa
• zariadenie ideálne na prácu so všetkými náterovými hmotami na báze riedidiel a vody
• s nasávaním, s dvomi materiálovými ﬁltrami a regulátorom rozprašovania vzduchu
• MSU 423 TX: 23:1, rýchlosť toku materiálu 8 litrov, tlak materiálu 156 barov
• MSU 433 TX: 30:1, rýchlosť toku materiálu 5 litrov, tlak materiálu 204 barov
• tlak vzduchu: max. 6.8barov
• sada hadíc k dispozícii v rôznych dĺžkach
• možnosť pripojenia ďalšieho materiálu a plastovej lievikovitej nádoby s obsahom 6 litrov
Informácie pri objednávke
Pumpa „Multi spray“

kód

MSU 423 TX stainless steel (nehrdzavejúca oceľ)

1M231W083100

MSU 433 TX stainless steel (nehrdzavejúca oceľ)

1M301W083100

Multi spray pumpa bez pištole a sady vzduchových hadíc.

Súprava vzduchových hadíc

kód

TWIN HOSE 1/4” - 3/8“ 2,5 m (súprava vzduchových hadíc)

UH000703

TWIN HOSE 1/4” - 3/8“ 7,5 m (súprava vzduchových hadíc)

UH000701I

TWIN HOSE 1/4” - 3/8“ 10 m (súprava vzduchových hadíc)

UH000712

TWIN HOSE 1/4” - 3/8“ 15 m (súprava vzduchových hadíc)

UH000715
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MSG 200B
VLASTNOSTI

• ľahká “multi spray” striekacia pištoľ typu MSG 200-B s dokonalým striekacím vejárom
• 147 barov
Informácie pri objednávke
MSG 200B

kód

MSG-200B

GUN MSG without nozzle (pištoľ bez trysky)
Informácie pri objednávke
otvor v palcoch

otvor v mm

MSG200B04036

20

MSG200B04056
MSG200B04076

30
0.009“

0.23

50

MSG200B04116

60

MSG200B06036

20

MSG200B06056

30

MSG200B06096

0.011“

0.28

MSG200B06116

40
50
60

MSG200B06136

70

MSG200B09036

20

MSG200B09056

30

MSG200B09076
0,50 mm a so striekacím uhlom do 90°

40

MSG200B04096

MSG200B06076

V ponuke ďalšia väčšia tryska s veľkosťou otvoru do
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trysky pre MSG 200B

Tlakové nádoby na náterové farby
7.0 barov I 4.0 barov I 3.5 barov

PET N-séria (max 7.0 barov)
VLASTNOSTI

• nerezová oceľová nádoba, zvnútra leštená
• PET-N 10 (10 litrov), PET-N 30 (30 litrov), PET-N 50 (50 litrov)
• N: bez pneumatického miešacieho zariadenia; MN: s pneumatickým miešacím zariadením
• možnosť pripojenia ďalšieho materiálu
• nevyžaduje dodatočné mazanie pohonu
• PET 50 N vhodný pre “Euro-Hobbock” (pevná a ľahko manipulovateľná 25 l nádoba na materiál)
• všetky modely v súlade s “ATEX” (Smernica EU týkajúca sa zariadení a ochranných
systémov s použitím v potenciálne výbušnom prostredí)
• prevádzkový tlak: 7.0barov; prívod vzduchu: G 1/4“M; odtok materiálu: 3/8“M
• prevádzková teplota: 5-40 °C
• hmotnosť:
PET 10 N 15,3kg, PET 10 MN 17,5kg
PET 30 N 20,4kg, PET 30 MN 22,6kg
PET 50 N 25,6kg, PET 50 MN 28,2kg
• rozmery:
PET 10 N/MN 540x330mm
PET 30 N/MN 710x415mm
PET 50 N/MN 810x470mm
Pneumatické miešacie zariadenie
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prevádzkový tlak: 1-1.5barov,
spotreba vzduchu: 15 litrov/min.,
max. vstupný tlak vzduchu: 7.0barov

informácie pri objednávke
popis

N (bez)
kód

MN (s)
kód

PET-N 10 (10l)

14972600

14972620

PET-N 30 (30l)

14972630

14972650

PET-N 50 (50l)

14972660

14972680

PET-10 (max 4.0 barov)
VLASTNOSTI

• tlaková nádoba na náterové farby s vnútrom z nehrdzavejúcej ocele na jednoduché
plnenie vhodného materiálu s bezproblémovým vnútorným čistením
• pevná konštrukcia
• vhodná na tekuté výrobky
• s rukoväťou na rýchlu a jednoduchú prepravu
• vybavená uzamykateľným poklopom, 2 regulátormi, 2 tlakomermi a poistným ventilom
• všetky modely v súlade s “ATEX” (Smernica EU týkajúca sa zariadení a ochranných
systémov s použitím v potenciálne výbušnom prostredí)
• prevádzkový tlak: 4.0barov; objem nádoby: 10 litrov, vnútro nádoby z nehrdzavejúcej ocele: 8,5 litrov
• prívod vzduchu: G 1/4“M; odtok materiálu: 3/8“M; prevádzková teplota: 5-40 °C
• hmotnosť: 11kg
• rozmery: 310x310x565mm
informácie pri objednávke
popis

kód

PET-10

14972400
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PC-18 D (max 3.5 barov)
VLASTNOSTI

• malá hliníková tlaková nádoba s obsahom 2 litrov
• max. prevádzkový tlak: 3,5 baru; prevádzková teplota: 5-40 °C
• materiálová spojka: G 3/8“ (PF3/8)
informácie pri objednávke
popis

kód

PC-18 D

14018900

vzduchová hadica 1,5 m

VLPS166GR150B

Vzduchové filtre
jednostupňové/ dvojstupňové/ trojstupňové
FILTRAČNÁ
JEDNOTKA

jednostupňová
(predfilter)

VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

regulačný vzduchový filter, vytvorený ako modul, pre suchý a čistý stlačený vzduch
presné nastavenie pracovného tlaku
s tlakomerom (od 0 do 10 barov)
s bezpečnostnou prepojovacou spojkou na pripojenie/odpojenie
odstraňuje oleje, vodu, drobné nečistoty a olejové výpary/zápach; účinnosť filtrácie: 99,9%
vysokokvalitné a masívne prevedenie pre dlhú životnosť
telo a miska filtra sú upravené antikoróznym náterom
minimálna potreba údržby
priestorovo úsporné prevedenie
nízke náklady na montáž

Technické špecifikácie:
• otvor pre prívod vzduchu: G 1/2“
• 2 výpustné vzduchové otvory: G 1/4”
• skúšobný tlak: 15 barov
• max. pracovný tlak: 10 barov
• max. teplota okolitého prostredia: od -5°C do 60°C

1 predfilter
slúži na odstránenie kondenzátu a oleja zo stlačeného vzduchu, pohlcuje častice do 5 µ,
predfilter 5 µ, účinnosť filtrácie: 99 %

1

FILTRAČNÁ
JEDNOTKA

dvojstupňová
(predfilter + jemný filter)

2 jemný filter
pohlcuje častice od 0,01 µ; predfilter 0,01 µ;
účinnosť filtrácie: 99,9 %
3 Filter s aktívnym uhlím
odstraňuje oleje/olejové výpary a zápach zo stlačeného vzduchu určeného na dýchanie
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informácie pri objednávke

1

kód

popis

D9250112

FILTER SINGLE-STAGE (ﬁltračná jednotka jednostupňová)
obsahuje predﬁlter (G 1/2“IG)
regulátor tlaku, rozvod vzduchu (2 x G 1/4“ AG)
a bezpečnostnú rýchlu spojku (2 x NW 7,2 1/4” IG)

D9250222

FILTER GROUP DOUBLE-STAGE (ﬁltračná jednotka dvojstupňová)
obsahuje predﬁlter a jemný ﬁlter (G 1/2“ IG)
regulátor tlaku, display spotreby, rozvod vzduchu (2 x G 1/4” AG)
a bezpečnostnú rýchlu spojku (2 x NW 7,2 1/4” IG)

D9250232

FILTER GROUP TRI-STAGE (ﬁltračná jednotka trojstupňová)
obsahuje predﬁlter, jemný ﬁlter a ﬁlter s aktívnym uhlím (G 1/2“ IG)
regulátor tlaku, display spotreby, rozvod vzduchu (2 x G 1/4” AG)
a bezpečnostnú rýchlu spojku (2 x NV 7,2 1/4” IG)

2

FILTRAČNÁ
JEDNOTKA

trojstupňová
(predfilter + jemný filter +
filter s aktívnym uhlím)

bezpečnostná a rýchla spojka
1. krok: odvzdušnenie
2. krok: rozpojenie

1

2

3
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slúži na bezpečné rozpojenie pomocou jednej ruky a s minimálnou
námahou, bez rizika pohybu hadice po odpojení pištole.

Príslušenstvo
Vzduchové hadice I Tlakomery

ANTISTATICKÁ VZDUCHOVÁ HADICA PRÉMIUM
PRÉMIUM

VLASTNOSTI

Vysokokvalitná antistatická vzduchová hadica vyrobená zo syntetického pleteného textilného
materiálu vysokej pevnosti a k dispozícii v 3 rôznych dĺžkach: 6 m - 10 m - 15 m
• ukončená bezpečnostnou rýchlou spojkou a pevným uzáverom, vzduchová hadica je
odvzdušnená v prvom pracovnom kroku a potom môže byť bezpečne odpojená v druhom kroku
• veľmi ľahká, pružná ako taká, s nápadne ľahkou manipuláciou
• merná vodivosť: R<MOhm EN1953
• vnútorný priemer Ø 9 mm, vonkajší priemer Ø 15 mm
• max. pracovný tlak: 15 barov
• hmotnosť hadice so štandardnou dĺžkou 10 m: 1,5 kg

informácie pri objednávke

bezpečnostná rýchla spojka

1 krok: odvzdušnenie
2 krok: rozpojenie

kód

popis

00600916P

PREMIUM ANTISTATIC AIR HOSE 6 m (Vzduchová hadica PREMIUM)

001000916P

PREMIUM ANTISTATIC AIR HOSE 10 m (Vzduchová hadica PREMIUM)

001500916P

PREMIUM ANTISTATIC AIR HOSE 15 m (Vzduchová hadica PREMIUM)

W3COM6085

SAFETY QUICK COUPLING NW 7,2 (Bezpečnostná rýchla spojka, otvor
Ø 9 mm)
Antistatická hadica Prémium je k dispozícii aj v nezmontovanom stave.
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ANTISTATICKÁ VZDUCHOVÁ HADICA ŠTANDARD
VLASTNOSTI

Štandardná pružná antistatická vzduchová hadica,
k dispozícii v 3 rôznych dĺžkach: 6 m - 10 m - 15 m.
• ukončená rýchlou spojkou a pevným uzáverom
• vnútorný priemer Ø 9 mm, vonkajší priemer Ø 15 mm

informácie pri objednávke

rýchla spojka

kód

popis

00600916

STANDARD ANTISTATIC AIR HOSE 6 m (Vzduchová hadica ŠTANDARD)

001000916

STANDARD ANTISTATIC AIR HOSE 10 m (Vzduchová hadica ŠTANDARD)

001500916

STANDARD ANTISTATIC AIR HOSE 15 m (Vzduchová hadica ŠTANDARD)

W3COM6086

QUICK COUPLING NW 7,2 (Rýchla spojka, otvor Ø 9 mm)

TLAKOMERY
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AFV-2

AFV-1

VLASTNOSTI

• AFV-2: Vzduchový tlakomer/regulátor s rýchlou spojkou; rozsah regulácie 0-6 barov
• AFV-1: Vzduchový tlakomer/regulátor; rozsah regulácie 0-6 barov
• IMPACT CONTROLLER2: Vzduchový tlakomer/regulátor; rozsah regulácie 0-6

informácie pri objednávke
kód

popis

W2012921100

AFV-2 AIR PRESSURE GAUGE WITH QUICK COUPLING
(Vzduchový tlakomer s rýchlou spojkou)

14378610

AFV-1 AIR PRESSURE GAUGE (Vzduchový tlakomer)

W2012920700

IMPACT CONTROLLER2 AIR PRESSURE GAUGE (Vzduchový tlakomer)

Príslušenstvo
Ochranné masky

AIRFED 2010 MASKA NA CELÚ TVÁR
VLASTNOSTI

Jedným z najväčších zdravotných rizík pre ľudské telo je vdychovanie prachu, výparov náterových zmesí, plynov, pár alebo iných znečisťujúcich látok, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné
pre naše zdravie a to aj v malých množstvách.
Z uvedených dôvodov je veľmi dôležité používať masky na ochranu proti agresívnym vplyvom
na dýchacie cesty, ktorým môžeme byť vystavení v priebehu práce v prostredí, ktoré je
nasýtené toxickými látkami.
Ochranná maska na celú tvár AIRFED 2010 je funkčná a štýlová. Je vhodná na použitie s
vopred ﬁltrovaným stlačeným vzduchom. Zodpovedá európskym normám pre ľahké ochranné
zariadenia.
• veľmi dobrá viditeľnosť okolia so širokou ochrannou clonou
• ochrana hlavy a pohodlná čelenka
• clona s rýchlo vymeniteľnou ochrannou fóliou
• individuálne nastaviteľný pás
• jednoducho nastaviteľná šírka
• nastaviteľný regulátor čerstvého vzduchu
• ﬁlter s aktívnym uhlíkom
• ukazovateľ vzduchu
• 1,5 m hadica (vnútorný priemer 8 mm)
• maska je dodávaná v hygienickom boxe

15
informácie pri objednávke
kód

popis

VIUAF2010KIT

AIRFED 2010 FULL FACE MASK (MASKA NA CELÚ TVÁR)

MASKA NA POL TVÁRE/RESPIRÁTOR
VLASTNOSTI

Rozsah vplyvu škodlivých látok je široký a je potrebné pozorne identiﬁkovať špeciﬁcké riziká
prítomné na každom pracovisku. Respirátory s polovičným pokrytím tváre majú dva odlišné
rozsahy ﬁltrov, ktoré ponúkajú účinnú ochranu proti prachu, plynom a výparom.
Iba nosenie ochranných masiek a ich správne používanie môže zabezpečiť účinnú ochranu
zdravia pred pôsobením toxických látok.

AB1P2
informácie pri objednávke
kód

popis

VMIVIPER124

VIPER GUARD MASK (RESPIRÁTOR) s AB1P2 ﬁltrom

Pri použití tejto masky sa vyžadujú samostatné ochranné okuliare.
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• maska je vhodná na použitie pri všetkých prácach s náterovými hmotami
• plný voľný výhľad a nerušené zorné pole
• rýchle bajonetové upevnenia
• bezpečné nastavenie pri použití
• široký povrch ﬁltrov
• vysoký stupeň ochrany
• vmontované inhalačné ventily vo ﬁltri
• nízka inhalačná rezistencia

Príslušenstvo
OCHRANNÉ OKULIARE SÉRIE VISIONSHIELD I PRACOVNÝ PLÁŠŤ PRÉMIUM

OCHRANNÉ OKULIARE SÉRIE VISIONSHIELD
VLASTNOSTI

Ochranné masívne okuliare VISIONSHIELD
určené pre používateľov dioptrických okuliarov,
sú moderné a všestranne použiteľné, vytvorené pre maximálnu kompatibilitu s rôznymi typmi
rámov. Tieto okuliare ponúkajú dobrý rozhľad do okolia a umožňujú pohodlné nosenie.
•
•
•
•

polykarbonátové šošovky a mäkké gumené rámy zodpovedajú norme 1BT
vysoká odolnosť proti nárazu zabezpečuje dlhodobú životnosť
proti poškriabaniu odolné šošovky s ﬁltrom pohlcujú 99,9 % škodlivého UV žiarenia
okuliare sú odolné proti pôsobeniu chemikálií

Ochranné ľahké okuliare VISIONSHIELD
moderné okuliare so štýlovým rámom, ktorý sa výborne nosí. Sú extrémne ľahké a pohodlné.
• polykarbonátové šošovky a rám zabezpečujúci vysokú ochranu
• vysoká odolnosť proti nárazu zabezpečuje dlhodobú životnosť
• proti poškriabaniu odolné šošovky s ﬁltrom pohlcujú 99,9 % škodlivého UV žiarenia
• nastaviteľná časť okolo nosa s mäkkým mostíkom a s možnosťou individuálneho
prispôsobenia a zabránia skĺznutiu okuliarov
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informácie pri objednávke
kód

popis

AGN020-441-3P0

VISIONSHIELD GOGGLES masívne okuliare s použitím na dioptrické okuliare

ASA770-15K-4PO

VISIONSHIELD GLASSES - ľahké ochranné okuliare

UVA-UVB
PROTECTION

PRACOVNÝ PLÁŠŤ PRÉMIUM
VLASTNOSTI

Pracovný plášť PRÉMIUM zn. ANEST IWATA bol vytvorený špeciálne pre všetkých profesionálnych používateľov, ktorí kladú veľký dôraz na kvalitu a technické vlastnosti.
Plášť je možné prať pri teplote 60°C a spĺňa všetky požiadavky na bežný pracovný odev.
Moderné prevedenie a vzhľad plášťa sú spojené s príjemnou nositeľnosťou a zároveň aj
požadovanou ochrannou funkciou.
• skrytý rozparok s piatimi úchytkami
• predné náprsné vrecko a vnútorné vrecko
• 2 prídavné predné vrecká (dolu)
• rukávy so zapínaním
tiež k dispozícii:
• v rovnakej výbornej kvalite ochranná kapucňa a pracovná kombinéza
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informácie pri objednávke
kód

popis

PLKIT52

PREMIUM SPRAY COAT (ochranný
pracovný plášť PRÉMIUM)

52

PLKIT54

PREMIUM SPRAY COAT (ochranný
pracovný plášť PRÉMIUM)

54

PLKIT56

PREMIUM SPRAY COAT (ochranný
pracovný plášť PRÉMIUM)

56

veľkosť

Príslušenstvo
Magnetické držiaky pištolí série MAG STAND I Držiaky na gravitačné pištole

Magnetické držiaky pištolí série MAG STAND
1
VLASTNOSTI

2

• praktická pomôcka pre každú prevádzku; rýchle, flexibilné a spoľahlivé priľnutie na akýkoľvek
kovový povrch a to vďaka extra silnému celoplošnému magnetu
• nosnosť do 20 kg (každý držiak, meranie na čistom kovovom povrchu) s výnimkou držiaka 2
• jednoduchá montáž na stenu, bez nutnosti vŕtania alebo použitia skrutiek
• ľahké premiestnenie pri použití ďalšieho náradia a to bez potreby prekrývania alebo iných
úprav
• použitie držiaka zabraňuje možným pracovným nehodám
• držiak je značne priestorovo úsporný v pracovnom prostredí
1

Magnetický držiak na 3 striekacie pištole
• 32cm x 15cm x 13,5cm

3

2
Magnetický držiak na 1 striekaciu pištoľ
• 8cm x 15cm x 13,5cm
3

4

Magnetický držiak adaptéra pre striekacie pištole s adaptérom
univerzálne upevnenie pre všetky adaptéry
s možnosťou montáže na magnetický držiak na striekacie pištole

4 Magnetický držiak na vzduchovú hadicu
• 32cm x 20cm x 14cm

17

informácie pri objednávke
položka

kód

popis

1

W2COM6052

MAGNETIC SPRAY GUN HOLDER (Magnetický držiak na 3 pištole)

2

W2COM6120

MAGNETIC SPRAY GUN HOLDER (Magnetický držiak na 1 pištoľ)

3

W2COM6093

MAGNETIC ADAPTOR HOLDER PPS-RPS (Magnetický držiak na adaptér)

4

W2COM6094

MAGNETIC AIR HOSE HOLDER (Magnetický držiak na vzduchovú hadicu)

Držiaky na gravitačné pištole
VLASTNOSTI

Držiaky sú vhodné na pridržanie gravitačných striekacích pištolí po ich použití alebo počas plnenia
misky. K dispozícii 2 varianty s podstavcom:
• pre 3 gravitačné striekacie pištole
• pre 1 gravitačnú striekaciu pištoľ (s montážou na stenu)
1

2

položka

kód

popis

1

W2501000500

CENTRAL GRAVITY GUN HOLDER (Držiak na 3 pištole)

2

W2501000100

CENTRAL GRAVITY GUN HOLDER (Držiak na 1 pištoľ s montážou na stenu)
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informácie pri objednávke

Príslušenstvo
MAGNETICKÉ TESTOVACIE ZARIADENIE

VLASTNOSTI

Pri práci je dôležité, aby aktuálny striekací vejár zodpovedal požadovanému vejáru. Je
mnoho parametrov, ktoré môžu ovplyvniť striekací vejár negatívnym spôsobom a čím
skôr sú tieto odchýlky zistené a opravené, tým lepšie budú výsledky pri striekaní. Aby
mohla byť dosiahnutá čo najvyššia kvalita všetkých druhov striekacích prác je potrebné
pravidelne kontrolovať striekací vejár pomocou ANEST IWATA testovacieho zariadenia,
ktoré je prenosné, s magnetickým a ľahko použiteľným kontrolným monitorom. Využitím
testovacieho zariadenia môžete porovnať jednotlivé zobrazenia vejára a týmto spôsobom
dosiahnuť tie najlepšie a dlhotrvajúce výsledky pri striekaní.
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POUŽITIE TESTOVACIEHO MERADLA

SPÔSOB POUŽITIA

• prenosné testovacie zariadenie na pravidelnú kontrolu kvality striekacieho vejára
• rýchle, flexibilné a bezpečné priľnutie testovacieho zariadenia na akýkoľvek kovový
povrch a to vďaka extra silnému celoplošnému magnetu
• jednoduché priľnutie umožňuje bezproblémovú montáž na stenu, bez nutnosti vŕtania
alebo použitia skrutiek
• výškovú polohu pri montáži testovacieho zariadenia je možné rýchlo upraviť podľa
požiadavky zákazníka
• úchytka testovacieho zariadenia sa otvára smerom dolu pre väčšiu voľnosť pri testovaní
• úchytka testovacieho zariadenia tiež priľne na akýkoľvek kovový podklad a to vďaka
ďalšiemu integrovanému magnetu
• dokonale vodorovné zarovnanie pomocou malej integrovanej vodováhy umiestnenej v
meradle testovacieho zariadenia
• rozmery: 46 cm (š) x 75 cm (d) x 5 cm (h)
1

2

Montáž
3

Otvorenie
4

Zapísanie testovacích
údajov

Kontrola striekacieho
vejára
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informácie pri objednávke
VODOVÁHA V MERADLE

TESTOVACIE MERADLO

kód

popis

W2COM6118DEKIT

MAGNETIC SPRAY TESTER (Magnetické testovacie zariadenie
s papierovým blokom a meradlom

W2KIT51

PAPER BLOCKS (Papierové bloky s 30 listami)

W2COM6151

LEVEL VIAL (Vodováha)

W2COM6153

SPRAY RULER (Meradlo)

Príslušenstvo
Zariadenia na umývanie pištolí

AIUD-800 KOMBINOVANÉ UMÝVACIE ZARIADENIE
VLASTNOSTI
• automatické a súčasne aj ručné čistenie striekacích pištolí [max. 3 pištole: 2 automaticky, 1

ručne]
• ručné čistenie s použitím priechodnej kefy a čerstvého prúdu vody
• automatické čistenie s časovým spínačom
• uzavretý systém prívodu vzduchu striekacích pištolí počas automatického čistiaceho procesu
• zahŕňa automatické oplachovanie
• špeciálny otvor s hadicou na odstránenie zvyškov materiálu pri čistení pištolí bez rozstreknutia

tekutiny do okolitého priestoru
• prípojka na použitie vzduchovej pištole
• všetky funkcie sú individuálne nastaviteľné
• 2 mobilné zberné nádrže so zásobníkmi 30, 58 a 60 litrov - jednoducho a rýchlo meniteľné,

použitie aj v obmedzenom priestore
• hmotnosť: 75 kg
• rozmery: 750 x 600 x 1970 mm (š x d x v)
• ø výfukovej trubky: 100 mm
• pneumatická dodávka energie: 6 barov
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informácie pri objednávke
kód

popis

10400BT02

AIUD-800 WASHER COMBINATION (KOMB. UMÝVAČKA)

AI-01 KOMPAKTNÉ ČISTIACE ZARIADENIE
VLASTNOSTI

• univerzálne použitie
• Al-01 určená na ručné a automatické čistenie
• ručné čistenie s využitím priechodnej kefy a čerstvého prúdu vody
• uzavretý systém prívodu vzduchu striekacích pištolí počas automatického čistiaceho procesu
• všetky funkcie sú individuálne nastaviteľné
• k dispozícii s možnosťou montáže na stenu alebo so základnou pozinkovanou skriňou
hmotnosť: 23 kg (montáž na stenu)
hmotnosť: 17 kg (základná pozinkovaná skriňa)
rozmery: 640 x 510 x 370 mm (š x d x v)
ø výfukovej trubky: 60 mm
pneumatická dodávka energie: 6 barov

informácie pri objednávke
kód

popis

10400BT01

AI-01 COMPACT GUN CLEANER (Kompaktná čistička pištolí)

10400BT11

BASE CABINET GALVANIZED (Pozinkovaná základná skriňa)
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Príslušenstvo

concept
AZ3 HTE P.A.S.



LPH-80



impact
AZ3 HTE-S

modely

W-400

WS-400
evo

Gravitačné misky

LPH-400

Gravitačné misky I Filtre I Adaptéry

PC-G600P-2
14019100



G1/4”AG
Nehrdzavejúca oceľ
PCG-6-PE

CENTRAL
600 ml

14011001
M16 x 1,5F IG
Nehrdzavejúca oceľ
PCG-6P-2-AZ
W0CUPAZ90



G1/4” AG
Nehrdzavejúca oceľ
PCGP-6P-2B-AZ
W0CUPAZ85



CENTRAL
70 ml
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CENTRAL
250 ml

G1/4” AG
mosadz
PCG-3P-1
()

VPE250
G1/8” AG
Nehrdzavejúca oceľ
PCG-1P-1
W0CUPAZ5IN



G1/8” AG
Nehrdzavejúca oceľ


štandardná miska

60 mriežka (250 µ)
03515500


600ml

50 mriežka (297µ)

Filterbody

VLA-070
Filter 100 mriežka (149 µ)
VLA-100
Filter 150 mriežka (100 µ)
VLA-150
Filter 200 mriežka (74 µ)

množstvo



Filter 70 mriežka (210 µ)
modely
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VLA-000

VLA-200



(1 bal
=5ks)



(1 bal
=5ks)



(1 bal
=5ks)



(1 bal
=5ks)

(1 bal
=5ks)

V3M000A02
type 43
V3M000A43
type 31
V3M000A31





LPH-80



impact
AZ3 HTE-S

W-400

WS-400
evo

množstvo

impact
AZ3

600ml

W-200
serié

z nehrdzavejúcej ocele

pre sériu W-200 (tlakové)

(1 bal
=10ks)


600ml

W2KIT06

Filter

type 2

(1 bal
=10ks)


600ml

LPH-400

94011240

3M PPS Adaptér

typy

modely

60 mriežka (250 µ)

W-400

pre gravitačné misky

LPH-400

Filtre

WS-400
evo

() voliteľná miska





Príslušenstvo

CENTRAL
1000 ml



impact
AZ3 HTE-S



LPH-80

modely

W-400

WS-400
evo

Hliníkové misky

LPH-400

Hliníkové misky

PCG10EM
VAIU6034E
M16x1.5f
Nehrdzavejúca oceľ
PCG7D-2

CENTRAL
700 ml

VAIU6032D





G1/4” (PF 1/4”)
Nehrdzavejúca oceľ
PCG7EM
VAIU6033E





CENTRAL
400 ml

M16x1.5f
Nehrdzavejúca oceľ
PCG4D-2
VAIU6031D
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G1/4” (PF 1/4”)
Nehrdzavejúca oceľ
PCG2D-2

CENTRAL
150 ml

VAIU6030D





G1/4” (PF 1/4”)
Nehrdzavejúca oceľ
PCG2B-1
VAIU6036D



PCG1D-1
VAIU6050



G1/8” (PF1/8”)
Nehrdzavejúca oceľ

jún 2015 I Chyby a technické zmeny vyhradené.

CENTRAL
70 ml

G1/8” (PF1/8”)
Nehrdzavejúca oceľ

Príslušenstvo
Súprava na údržbu striekacích pištolí
DEMONTÁŽ materiálovej trysky/ihly a vzduchovej trysky
1

2

3

4

22

DEMONTÁŽ A ČISTENIE

11
Vyberte uzáver nastavenia toku materiálu a
pružinu ihly.

...rovnako vyberte ihlu.

Odmontujte vzduchovú
trysku.

Uvoľnite a odmontujte
materiálovú trysku.

ČISTENIE striekacej pištole
1

2

5

3

4

5

Očistite miesto prietoku materiálu veľkou okrúhlou kefou
(ø 15mm).

16
Vysušte pomocou vzduchovej pištole na prach.

Očistite povrch tela
pištole.

ČISTENIE materiálovej trysky/ihly a vzduchovej trysky
1

2

8

3

8

Očistite malé dierky materiálovej trysky a ústie trysky tenkou okrúhlou
kefou.

6

4

3

9

Očistite ihlu.

5
Očistite vnútornú časť trysky
pomocou veľkej okrúhlej kefy
(ø 15mm).

10

8

8

6
Očistite stredovú dierku
vzduchovej trysky pomocou okrúhlej kefy (ø 10mm).

3

Opatrne očistite kefkou špičku trysky a tiež závit trysky.

8

7

5

Očistite dierky na výstupkoch trysky a rovnako aj jej
zadnú stranu tenkou okrúhlou kefkou.

10
Očistite malé dierky pomocou čistiacej ihly.

ÚDRŽBA A MONTÁŽ

jún 2015 I Chyby a technické zmeny vyhradené.

ÚDRŽBA A MONTÁŽ materiálovej trysky/ihly a vzduchovej trysky
1

2

3

4

5

90°

11
Ručne namontujte materiálovú trysku.

6

Utiahnite materiálovú
trysku.

7

15
Premažte závit uzáveru nastavenia tekutiny a pružinu
ihly.

15
Namontujte vzduchovú
trysku a ručne ju utiahnite.

8

15

9

15
Premažte tyčku vzduchového ventilu za
spúšťou pištole.

Vložte ihlu.

Premažte ihlu.

10

12
Nastavte stiahnutím tesnenie
ihly (15 - 60 stupňov).

Skontrolujte, či je chod spúšte
plynulý.

Príslušenstvo
Súprava na údržbu striekacích pištolí

“Všetko v jednej kazete”

1

Súprava na údržbu striekacích pištolí

Súprava W2KIT55 v kazete obsahuje
1 kefku na veľkú plochu, 1 štetec, 1 plochý štetec, 1 veľkú okrúhlu kefu (Ø 15 mm), 2 menšie okrúhle kefy (Ø 10 a 5 mm),
1 tenkú okrúhlu kefu, 1 veľmi tenkú okrúhlu kefu, 12 čistiacich ihiel, mazivo na údržbu.

2

INFORMÁCIE KU OBJEDNÁVKE

Plochý štetec

3

Kefka

4

Kefa na vä šie plochy

5

pol.

kód

popis

1

W2KIT55

Súprava na údržbu striekacích pištolí

2

W2COM6124

Plochý štetec

5 ks/1 bal.

3

W2COM6163

Kefka

5 ks/1 bal.

4

W2COM6125

Kefa na väčšie plochy

3 ks/1 bal.

5

W2COM6126

Veľká okrúhla kefa ø 15mm

5 ks/1 bal.

6

W2COM6162

Okrúhla kefa ø 10mm

5 ks/1 bal.

7

W2COM6161

Okrúhla kefa ø 5mm

5 ks/1 bal.

8

W2COM6127

Tenká okrúhla kefka

4 ks/1 bal.

9

W2COM6128

Veľmi tenká okrúhla kefka

4 ks/1 bal.

10

W2COM6164

Čistiaca ihla

12 ks/1 bal.

11

93505910

Univerzálny kľúč

12

W2COM6129

Kľúč na ihly

13

03506480K

Imbusový kľúč

14

93280881

Kľúč na pištoľ LPH-80

15

W2COM6165

Mazivo na údržbu

16

13908061

AG-6 Čistiaca vzduchová pištoľ na prach

Veľká okrúhla kefa ø 15mm

6

Okrúhla kefa ø 10mm

7

množstvo

23

3 ks/1 bal.

Štetiny všetkých keﬁek a štetcov sú ideálne na čistenie všetkých typov striekacích pištolí a sú odolné proti rozpúšťadlám a riedidlám.
Okrúhla kefa ø 5mm

Univerzálny kľúč

Tenká okrúhla kefka

9

14

12

Veľmi tenká okrúhla kefka

10

15

Mazivo na údržbu

Kľúč na ihly

13

Čistiaca ihla

Kľúč na pištoľ LPH-80

16

Imbusový kľúč

AG-6
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11

8

ANEST IWATA CORP.
Yokohama - JAPONSKO
www.anest-iwata.co.jp

ANEST IWATA Deutschland GmbH
Mommsenstraße 5, 04329 Leipzig - NEMECKO
Tel.+49 341 241 44 30 - Fax +49 341 252 55 95
info@anest-iwata.de - www.anest-iwata.de

ANEST IWATA CORP.
Akita - JAPONSKO
www.anest-iwata.co.jp
AIR GUNSA s.r.l.
Cardano al Campo (VA) - TALIANSKO
www.anest-iwataeu.com

OBCHODNÉ KANCELÁRIE V EURÓPE:
ANEST IWATA Europe
Turin - TALIANSKO
www.anest-iwataeu.com
ANEST IWATA Italy
Turin - TALIANSKO
www.anest-iwata.it
ANEST IWATA France
Saint Quentin Fallavier - FRANCÚZSKO
www.anest-iwata.fr
ANEST IWATA U.K.
St.Neots Cambridgeshire - ANGLICKO
www.anest-iwata.co.uk
ANEST IWATA Skandinavia
Partille - ŠVÉDSKO
www.anest-iwata.se
ANEST IWATA Iberica
Badalona - ŠPANIELSKO
www.anest-iwata.es
ANEST IWATA Polska
Poznan - POĽSKO
www.anest-iwata.pl
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www.anest-iwata.de

www.facebook.com/
ANESTIWATADeutschland

