Pneumatické
nářadí a příslušenství

2
Přednosti pneumatického nářadí

+

Spolehlivost - Pneumatické nářadí je více spolehlivé,
protože má méně součástek a má tak menší nároky
na servisní opravy.

+

Delší životnost vnitřních součástí - Součásti
pneumatického nářadí jsou kovové a tím, zvyšují jeho
životnost.

+

Odolnost vůči mechanickému poškození - tělo pneumatického nářadí je vyrobeno z kovu, který jej činí více
odolným vůči mechanickému poškození, např. při pádu.

+

Menší náročnost na čistotu pracovního prostředí
- Pneumatické nářadí je kompaktní a je proto více
odolné před poškozením v důsledku vniknutí nečistot
z vnějšího prostředí při práci (např. sekací kladiva).

+

Tichost chodu - Chod pneumatického nářadí je tišší
v důsledku nepřítomnosti elektromotoru.

+

Delší doba pracovního nasazení - Kovové součásti
pneumatického nářadí umožňují delší dobu nepřetržitého provozu.

Schéma zapojení pneumatického nářadí a příslušenství
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Regulátor tlaku umožňuje správně
nastavit tlak vzduchu, který je
potřebný pro optimální a bezpečné
fungování pneumatického nářadí.
Filtr odstraňuje ze stlačeného vzduchu vodu
(kondenzát), která vznikla v kompresoru
stlačením vodní páry ve vzduchu. Voda uvnitř
nářadí způsobuje rychlou korozi jeho součástí.

Přimazávač oleje přidává do proudu stlačeného
vzduchu pneumatický olej, který se vzduchem
dostává dovnitř nářadí a chrání jeho součástky
proti zadření a rychlému opotřebení.

Možné způsoby zapojení.
Potřebné směsi suchého vzduchu a pneumatického oleje o správném tlaku lze dosáhnout třemi různými způsoby:

(1 	 pomocí tří komponentů
• Přimazávač oleje (8865102)
• Regulátor tlaku
s manometrem (8865103)
• Filtr (8865101)
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(2 	 pomocí dvou komponentů (3 	 pomocí jednoho
• Přimazávač oleje (8865102)
• Regulátor tlaku s manometrem
a filtrem (8865104)

komponentu
• Regulátor tlaku s filtrem
a přimazávačem oleje (8865105)

pneumatické nářadí
bruska přímá
s brusnými nástavci, sada 16ks
8865002

kladivo sekací, sada 9ks
8865003

3/5

840,bez DPH

utahovák rázový kompozitový
s hlavicemi, sada 15ks
3/5

790,-

694,21

bez DPH

652,89

8865004

3/5

1 590,bez DPH

1 314,05

2
Pneumatická přímá bruska je určena k jemnému broušení,
odhrotování, frézování a gravírování. Nářadí umožňuje
výměnu a montáž upínacích kleštin pro uchycení nástrojů
s průměrem stopky 6 nebo 3 mm.

Pneumatické sekací kladivo je určeno pro práce se
stavebními materiály (tvorba záseků, prostupů, drážek ve
zdivu, odsekávání dlažby apod.). Sekací kladivo umožňuje
používat sekáče s šestihrannou nebo s válcovou stopkou.

průměr stopky
6 nebo 3mm
otáčky bez zatížení
22000/min
spotřeba vzduchu
113l/min
max. pracovní tlak
6,3bar (0,63MPa)
průměr vsuvky
1/4“
hmotnost
0,57kg
příslušenství:
2 upínací kleštiny, 10 brusných nástrojů, 2 montážní
klíče, konektor pro rychlospojku, přepravní kufr

průměr stopky
10mm (3/8“)
stopka sekáčů
šestihran nebo kruh
počet úderů
3500/min
spotřeba vzduchu
136l/min
max. pracovní tlak
6,3bar (0,63MPa)
průměr vsuvky
1/4“
hmotnost
1,3kg
příslušenství:
sekáče 5ks, olejnička, konektor pro rychlospojku,
přepravní kufr

unašeč
1/2“ (12mm)
max. utahovací moment 340Nm
otáčky bez zatížení
7400/min
spotřeba vzduchu
113l/min
max. pracovní tlak
6,3bar (0,63MPa)
průměr vsuvky
1/4“
hmotnost
1,9kg
příslušenství:
nástrčné hlavice 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27mm,
nástavec 125mm, imbusový klíč 4mm,
olejnička, konektor pro rychlospojku, přepravní kufr

utahovák rázový, kompozit, 340Nm

utahovák rázový, kompozit, 680Nm

utahovák rázový, kompozit, 1300Nm

díky kompozitové
části těla má
utahovák nižší
hmotnost pro
pohodlnější držení
a méně únavnou
práci

8865011

3/5

990,bez DPH

818,18

díky kompozitové
části těla má
utahovák nižší
hmotnost pro
pohodlnější držení
a méně únavnou
práci

8865014

3/5

1 990,bez DPH

1 644,63

8865013

2/3

4 290,bez DPH

3 545,45

přepínač směru
a rychlosti otáčení

přepínač směru
a rychlosti otáčení

pogumovaná
rukojeť pro
příjemnější držení
a tlumení vibrací

Pneumatický utahovák je určen k rychlému a spolehlivému
utahování a povolování šroubů či matic např. u automobilů,
přičemž působí velikou krouticí silou, která je umožněna
příklepovým systémem „ROCKING DOG“. Systém
příklepového mechanismu „ROCKING DOG“ se používá pro
utahováky s nižším krouticím momentem, které jsou určeny
zejména pro kutily.

unašeč
1/2“ (12mm)
max. utahovací moment 340Nm
otáčky bez zatížení
7400/min
spotřeba vzduchu
113l/min
max. pracovní tlak
6,3bar (0,63MPa)
průměr vsuvky
1/4“
hmotnost
1,9kg

pogumovaná rukojeť
pro příjemnější držení
a tlumení vibrací
Pneumatický utahovák je určen k rychlému a spolehlivému
utahování a povolování šroubů či matic např. u automobilů,
přičemž působí velikou krouticí silou, která je umožněna
příklepovým systémem „TWIN HAMMER“. V případě systému
„TWIN HAMMER“ se jedná o soustavu dvou kladiv, která za
příklepu vyvíjejí krouticí sílu současně na opačných stranách
vřetena, čímž je dosaženo velikého rovnoměrně působícího
krouticího momentu a zároveň ochrany šroubového spoje
před poškozením. Tento systém se používá pro utahováky
s vyšším krouticím momentem a je určen zejména pro
profesionální použití.

unašeč
1/2“
max. utahovací moment 680Nm
otáčky bez zatížení
7500/min
spotřeba vzduchu
113l/min
max. pracovní tlak
6,3bar(0,63MPa)
průměr vsuvky
1/4“
hmotnost
2,1kg

přepínač směru
a rychlosti
otáčení
Pneumatický utahovák je určen k utahování a povolování
šroubových spojů. Je vybaven systémem TWIN HAMMER
(dvě kladiva), které vyvíjí za příklepu krouticí sílu současně
na opačných stranách vřetena, čímž je dosaženo velkého,
rovnoměrně působícího krouticího momentu. Pro režim
utahování lze zvolit tři rychlostní stupně. Tělo utahováku je
dobře vyvážené a částečně vyrobené z kompozitu, který má
při zachování pevnosti nižší hmotnost než kov. Díky tomu se
s utahovákem lépe manipuluje, práce s ním není tak náročná
a proto je vhodný i pro dlouhodobou práci.

unašeč
1/2“ (12mm)
max. utahovací moment 1300Nm
otáčky bez zatížení
7500/min
spotřeba vzduchu
227l/min
max. pracovní tlak
6,3bar (0,63MPa)
průměr vsuvky
1/4“
hmotnost
2,0kg
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pneumatické nářadí
utahovák ráčnový

vrtačka
8865015

bruska úhlová
8865025

3/5

850,bez DPH

8865034

3/5

780,-

702,48

bez DPH

3/5

1 450,-

644,63

bez DPH

1 198,35

regulátor
výkonu

úzké tělo pro
pohodlné držení
přepínač směru
otáčení

2

přepínač směru
otáčení

nastavení
utahovacího
momentu

bezpečnostní
pojistka ovládací
páčky

Pneumatický ráčnový utahovák je určen k utahování
a povolování závitových spojů. Díky svým rozměrům
umožňuje přístup do těžko přístupných míst (např. při
opravách automobilů, práce na ocelových konstrukcích
atd.). Předností pneumatického ráčnového utahováku je
rychlost provedené práce.

unašeč
1/2“ (12mm)
max. utahovací moment 64Nm
otáčky bez zatížení
150/min
spotřeba vzduchu
113l/min
max. pracovní tlak
6,3bar (0,63MPa)
průměr vsuvky
1/4“
hmotnost
1,1kg

odvod vzduchu
držadlem směrem
dolů zabraňuje
víření špon
a prachu
Pneumatická vrtačka je určena k vrtání do oceli a jiných
kovů, dřeva a umělých hmot. Tichost provozu nářadí může
být vítána při dlouhodobé práci v kolektivu např. v dílnách.

průměr vrtáku
sklíčidlo
otáčky bez zatížení
spotřeba vzduchu
max. pracovní tlak
průměr vsuvky
hmotnost

kladivo sekací

1-10mm
3/8“ (10mm) - 24UNF
1800/min
113l/min
6,3bar (0,63MPa)
1/4“
1,1kg

průměr kotouče
průměr otvoru kotouče
spotřeba vzduchu
max. pracovní tlak
průměr vsuvky
hmotnost

bruska přímá
8865022

125mm
22,2mm
170l/min
6,3bar (0,63MPa)
1/4“
1,8kg

bruska excentrická
8865030

3/5

590,bez DPH

Pneumatická úhlová bruska je určena k řezání a broušení
kovu a stavebních materiálů s použitím k tomu určených
řezných a brusných kotoučů (125x22,2mm).

8865037

3/5

570,-

487,60

bez DPH

upínací pouzdro
umožňuje výměnu
upínací kleštiny pro
uchycení nástroje
s průměrem stopky
6 nebo 3 mm

3/5

1 550,-

471,07

bez DPH

1 280,99

regulátor otáček

regulátor výkonu

kladivo umožňuje
používat sekáče
s kruhovou nebo
hexovou stopkou
regulátor
výkonu

Pneumatické sekací kladivo je určeno pro práce se
stavebními materiály (tvorba záseků, prostupů, drážek ve
zdivu, odsekávání dlažby apod.). Sekací kladivo umožňuje
používat sekáče s šestihrannou nebo s válcovou stopkou.

průměr stopky
stopka sekáčů
počet úderů
spotřeba vzduchu
max. pracovní tlak
průměr vsuvky
hmotnost
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10mm (3/8“)
šestihran nebo kruh
3500/min
136l/min
6,3bar (0,63MPa)
1/4“
1,3kg

výstup vzduchu
na  zadní straně
rukojeti nerozviřuje
prach

Pneumatická přímá bruska je určena k jemnému broušení,
odhrotování, frézování a gravírování. Nářadí umožňuje
výměnu a montáž upínacích kleštin pro uchycení nástrojů
s průměrem stopky 6 nebo 3 mm.

průměr stopky
otáčky bez zatížení
spotřeba vzduchu
max. pracovní tlak
průměr vsuvky
hmotnost

6 nebo 3mm
22000/min
113l/min
6,3bar (0,63MPa)
1/4“
0,57kg

výstup pro připojení
externího odsávání
prachu
suchý zip pro
beznástrojové
uchycení
brusného
výseku

5

mm

Pneumatická excentrická bruska je určena pro broušení
dřeva, kovů, plastů, spárovací a emailové hmoty a také
k leštění. Součástí brusky je výstup pro připojení externího
odsávání prachu a regulátor otáček. Nosič brusného
kotouče je vybaven suchým zipem, který umožňuje rychlou
beznástrojovou výměnu brusného papíru.

průměr kotouče
excentricita
otáčky bez zatížení
spotřeba vzduchu
max. pracovní tlak
průměr vsuvky
hmotnost

150mm
5mm
0-11000/min
85l/min
6,3bar (0,63MPa)
1/4“
0,96kg

8865037A brusná základna 150mm

pneumatické nářadí
hřebíčkovačka dlaňová

bez DPH

990,-

1 644,63

bez DPH

obj. č.

8865070A

čelisti 3ks

ka
novin

Silná a malá hřebíkovačka je určená pro běžné kusové
hřebíky. Díky své ergonomické konstrukci vám snadno
padne do ruky a svou silou vám výrazně usnadní a zrychlí
zabíjení hřebíků.

∅ 2,5-4mm
max. ∅ 8,7mm
38-90mm
5,5-7bar (0,5-0,7MPa)
8bar (0,8MPa)
1/4“
0,63kg

typ hřebíků
hlava
délka
pracovní tlak
max. pracovní tlak
průměr vsuvky
hmotnost

hřebíkovačka dokončovací, pneumatická

bez DPH

34°

Dokončovací hřebíkovačka
je určena např. pro obložení
dveří a stěn, ploty, podlahy,
lišty, tesařské práce,
nábytek, skříně, vyrábění
rámů, dekorace.

223,14

270,-

256,20

310,-

popis

17mm

min.

34°

bez DPH

s DPH

462,81

560,-

512,40

620,-

619,83

750,-

760,33

920,-

8865042

2 471,07

3 890,bez DPH

lehké magnéziové
tělo a ergonomicky
tvarovaná
pogumovaná
rukojeť snižují
únavu při práci

3 214,88

hřebíkovačka má dva
režimy spouštění:
sekvenční nastřelování
pomocí stisku spouště
a kontaktní nastřelování
při dotyku s pracovní
plochou

nastavitelná
hloubka nástřelu

úhel sklonu
34°
spotřeba vzduchu:
na 1 hřebík
1l
při 90 hřeb./min 93,4l/min
max. pracovní tlak
7bar (0,7MPa)
průměr vsuvky
1/4“
typ hřebíků
∅ 1,76-1,83mm
hlava
∅ 3,05-3,3mm
délka
32-64mm
kapacita zásobníku
100ks hřebíků
hmotnost
2kg

2/3

lehké magnéziové
tělo a ergonomicky
tvarovaná
pogumovaná
rukojeť snižují
únavu při práci

50-90mm

17mm

min.

obj. č.

nastavitelný výfuk
vzduchu

∅2,87-3,3mm

∅1,83mm

32-64mm

snímatelná gumová
špička zabraňuje
poškození pracovní
plochy

180,-

8862633 32mm,
4/8
∅ 1,76mm, H 3,1mm, 34°
8862634 38mm,
4/8
∅ 1,76mm, H 3,1mm, 34°
8862636 50mm,
4/8
∅ 1,76mm, H 3,1mm, 34°
8862638 64mm,
4/8
∅ 1,76mm, H 3,1mm, 34°

2/4

2 990,-

snadné a rychlé
a beznástrojové
otevření ústí
pro rychlou
výměnu
poškozených
nebo zaseklých
hřebíků

s DPH

148,76

hřebíkovačka na konstrukce, pneumatická

8865041

nastavitelný
výfuk
vzduchu

bez DPH

hřebík nastřelovací, 4000ks

Pneumatická nýtovačka nalézá uplatnění všude kde je
potřeba rychle, jednoduše a spolehlivě vytvořit nýtované
spoje. Při pokrývačských a klempířských pracích, při
výrobě kovových konstrukcí, v automobilových dílnách
apod. Díky pohonu na stlačený vzduch zrychlí každou práci
a nýtování je s ní bez námahy.

nýtovací síla
max. pracovní tlak
zdvih
spotřeba vzduchu
průměr vsuvky
hmotnost

popis

8862603 50mm,
4/16
∅ 3,05mm, H 7mm, 34°
8862604 75mm,
4/16
∅ 3,05mm, H 7mm, 34°
8862605 90mm,
4/16
∅ 3,05mm, H 7mm , 34°

ka
novin

2,4 až 4,8mm
hliník, měď, ocel,
nerezová ocel
745kg, 7290N
4-5bar
18mm
1,2l/min
1/4“
1,2kg

17mm
34°
min.

818,18

ergonomický
tvar
nýtovačky
umožňuje
nýtovat
ve všech
polohách

průměr nýtů
materiál nýtů

∅3,05mm

3/5
50-90mm

1 990,-

olejové
chlazení

hřebík nastřelovací, 480ks

8865043

2/4

∅1,76mm

8865070

32-64mm

nýtovačka kompozitová, pneumatická

17mm
34°
min.

Hřebíkovačka na konstrukce
je určena pro těžší práce při
výstavbě různých konstrukcí,
připevňování panelů
(DTD,OSB apod.), podbíjení,
upevňování lišt, výrobě
krabic apod...

úhel sklonu
34°
spotřeba vzduchu:
na 1 hřebík
1,7l
při 90 hřeb./min 153l/min
max. pracovní tlak
7bar (0,7MPa)
průměr vsuvky
1/4“
typ hřebíků
∅ 2,87-3,3mm
hlava
∅ 7mm, typ D
délka
50-90mm
kapacita zásobníku
80ks hřebíků
hmotnost
3,2kg
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2

pneumatické nářadí

Pistole
stříkací
a doplňky

Schéma zapojení stříkací pistole a příslušenství

2

(1

8865052

8865101

8865103

(2

8865050

418211

Regulátor tlaku umožňuje správně
nastavit tlak vzduchu, který je
potřebný pro optimální a bezpečné
fungování pneumatického nářadí.

8865104
8865055

Filtr odstraňuje ze stlačeného vzduchu vodu
(kondenzát), která vznikla v kompresoru
stlačením vodní páry ve vzduchu. Voda uvnitř
nářadí způsobuje rychlou korozi jeho součástí.

Možné způsoby zapojení.
Potřebné směsi suchého vzduchu o správném tlaku lze dosáhnout dvěma
různými způsoby:

(1 	 pomocí dvou komponentů

(2 	 pomocí jednoho komponentu

• Regulátor tlaku
s manometrem (8865103)
• Filtr (8865101)

• Regulátor tlaku s manometrem
a filtrem (8865104)

pistole stříkací HVLP

pistole stříkací HVLP

8865050

470,HVLP HVLP

bez DPH

možnost
nastavení
směru
plochého
paprsku

Stříkací pistole je
určena k nanášení
běžných nátěrových
hmot (laků,
syntetických a vodou
ředitelných barev)
na povrch proudem
stlačeného vzduchu.
Pistole pracuje za
nízkého tlaku, při
kterém se odráží menší
množství nátěrové
hmoty od povrchu, což
umožňuje vyšší nános
barvy s nižší spotřebou
oproti vysokotlaké
pistoli. Tento princip
HVLP (High Volume
Low Pressure)
umožňuje snížit
spotřebu nátěrové
hmoty až o 30 % za
regulátor
podmínky používání
průtoku
pistole v rozmezí
vzduchu
pracovního tlaku.

388,43

možnost
nastavení
kulatého nebo
plochého
paprsku

regulátor
objemu
nanášené
barvy

pistole stříkací HVLP

8865052

3/5

HVLP HVLP

možnost
nastavení
kulatého
nebo
plochého
paprsku

790,bez DPH

652,89

regulátor
průtoku
vzduchu

průměr trysky
1,4mm
použitelné prům. trysek 1,2-2,0mm
objem nádobky
600ml
spotřeba kapaliny
160-220ml/min (3bar)
spotřeba vzduchu
150-410l/min
max. pracovní tlak
4bar (0,4MPa)
průměr vsuvky
1/4“
materiál nádobky
polypropylen
teplota nátěru a prostředí 5-43°C
hmotnost
0,7kg

8865182
8865190

8865186
8865191

Strana 90

3/5

890,HVLP HVLP

bez DPH

regulátor
objemu
nanášené
barvy

735,54

regulátor
průtoku
vzduchu

regulátor
objemu
nanášené
barvy

možnost
nastavení
směru
plochého
paprsku

průměr trysky
0,8mm
použitelné prům. trysek 0,5-1,0mm
objem nádobky
100ml
spotřeba kapaliny
70-100ml/min (2,1bar)
spotřeba vzduchu
150-226l/min
max. pracovní tlak
2,1bar (0,21MPa)
průměr vsuvky
1/4“
materiál nádobky
polypropylen
teplota nátěru a prostředí 5-43°C
hmotnost
0,3kg
tryska náhradní 0,8mm
plastová nádobka 100m

8865055

3/5

tryska náhradní 1,4mm
plastová nádobka 600ml

možnost
nastavení
kulatého
nebo
plochého
paprsku

průměr trysky
1,4mm
použitelné prům. trysek 1,2-2,0mm
objem nádobky
1000ml
spotřeba kapaliny
110-180ml/min (3bar)
spotřeba vzduchu
150-410l/min
max. pracovní tlak
3bar (0,3MPa)
průměr vsuvky
1/4“
materiál nádobky
hliník
teplota nátěru a prostředí 5-43°C
hmotnost
0,5kg

pneumatické nářadí
pistole ofukovací

pistole ofukovací
8865060

140,bez DPH

nástavec
dlouhý 21cm

max. pracovní tlak
2 trysky
typ koncovky

8bar (0,8MPa)
krátká a 21cm
vsuvka do rychlospojky, 1/4“

plnič pneumatik s manometrem
8865064

bez DPH

ka
novin
délka
max. pracovní tlak
max. průtok vzduchu
typ koncovky
materiál

bez DPH

ka
novin

10cm
9bar (0,9MPa)
185l/min
vsuvka do rychlospojky, 1/4“
kompozit

délka
max. pracovní tlak
max. průtok vzduchu
typ koncovky
materiál

8865065

8865101

bez DPH

bez DPH

psi, bar, kPa,kgf/cm2
8bar (0,8MPa)
vsuvka do rychlospojky 1/4“
2xAAA baterie (v balení)

regulátor tlaku s manometrem
8865103

bez DPH

max. pracovní tlak
nádobka
typ koncovky

obj. č.

popis

bez DPH

s DPH

190,08

230,-

243,80

295,-

380,17

460,-

314,05

380,max. pracovní tlak
typ koncovky

8865102

hadice vzduchová PVC s rychlospojkami

99,-

219,01

8bar (0,8Mpa),
konektor rychlospojek 1/4“

regulátor tlaku s filtrem
a manometrem

bez DPH

obj. č.

popis

bez DPH

s DPH

322,31

390,-

363,64

440,-

max. pracovní tlak
nádobka
max. teplota vzduchu
typ koncovky

429,75

520,-

8bar (0,8Mpa),
48ml, pro olej
60°C
konektor rychlospojek 1/4“

8865105

5/30

8bar (0,8Mpa),
90ml, pro kondenzát
60°C
konektor rychlospojek 1/4“

5/10

790,-

380,17

bez DPH

Regulátor tlaku s filtrem a manometrem
je určen k regulaci tlaku stlačeného
vzduchu, dále k odstranění zkondenzované
vlhkosti a stopového množství oleje ze
vzduchu vycházejícího z kompresoru.
Zařízení nalézá uplatnění při používání
pneumatického nářadí s požadavkem na
suchý vzduch zbavený olejové mlhy, např.
pro pneumatické stříkací pistole určené
k nanášení nátěrových hmot.

max. pracovní tlak
nádobka
max. teplota vzduchu
typ koncovky

81,82

Přimazávač oleje
přidává olejovou
mlhu do vzduchu
vycházejícího
z kompresoru. Zařízení
je nutno používat při
použití pneumatických
nástrojů vyžadujících
promazávání při chodu,
např. utahováky,
kladiva, brusky...

460,-

8865141 délka 10m,
3/5
∅ vnitřní/vnější 6/12mm
8865142 délka 10m,
3/5
∅ vnitřní/vnější 9/15mm
8865143 délka 10m,
3/5
∅ vnitřní/vnější 13/19mm

5/10

regulátor tlaku s filtrem,
manometrem a přim. oleje

8865104

bez DPH

8bar (0,8Mpa),
48ml, pro nečistoty a kondenzát
konektor rychlospojek 1/4“

přimazávač oleje

3/5

Regulátor tlaku
s manometrem je
určen k regulaci tlaku
stlačeného vzduchu.
Regulátor nalézá
uplatnění při zajištění
požadované hodnoty
tlaku vzduchu na vstupu
do pneumatického
nářadí, neboť tato
hodnota může být nižší
v důsledku použití delší
vzduchové hadice.

144,63

Filtr je určen k odstranění
zkondenzované vlhkosti
a stopového množství oleje
ze vzduchu vycházejícího
z kompresoru. Zařízení
nalézá uplatnění při
používání pneumatického
nářadí s požadavkem na
suchý vzduch zbavený olejové
mlhy, např. pro pneumatické
stříkací pistole určené
k nanášení nátěrových hmot.

Plnič pneumatik
s digitálním
manometrem je
určen k snadnému
plnění stlačeným
vzduchem,
např. pneumatik
automobilů, kol atd.

stupnice
max. pracovní tlak
typ koncovky

5/10

175,-

479,34

265,-

8865131 1/4“
3/5
vnitřní ∅ 6mm, L 5m
8865132 1/4“
3/5
vnitřní ∅ 6mm, L 8m
8865133 1/4“
3/5
vnitřní ∅ 6mm, L 15m
8865135 1/4“
3/5
vnitřní ∅ 8mm, L 8m
max. provozní tlak 15bar

20cm
9bar (0,9MPa)
185l/min
vsuvka do rychlospojky, 1/4“
kompozit

3/5

podsvícený displej

hadice vzduchová spirálová PU
s mosaznými rychlospojkami

lehká,
kompaktní
a nestudí

580,-

243,80

max. pracovní tlak 8bar (0,8MPa)
typ koncovky
vsuvka do rychlospojky, 1/4“

136,36

plnič pneumatik s manometrem, digitální filtr

3/10

Je určen
k snadnému
plnění
stlačeným
vzduchem,
např.
pneumatik
automobilů,
kol atd.

5/20

165,-

119,83

lehká,
kompaktní
a nestudí

295,bez DPH

8865062

5/20

145,-

115,70

Ofukovací
pistole je
určena
k rychlému
čištění velkých
ploch. Dlouhý
nástavec
umožňuje také
přístup do těžko
přístupných
míst.

pistole ofukovací
8865061

5/40

652,89

Regulátor tlaku s filtrem, manometrem a mlhovým přimazávačem oleje je určen k úpravě
stlačeného vzduchu pro pohon
pneumatického nářadí. Zařízení
umožňuje regulovat tlak vzduchu, odstranit zkondenzovanou
vlhkost ze vzduchu a přidávat
pneumatický olej do proudu stlačeného vzduchu ve formě mlhy.

max. pracovní tlak
nádobka
max. teplota vzduchu
typ koncovky

8bar (0,8Mpa),
2x90ml, pro kondenzát a olej
60°C
konektor rychlospojek 1/4“
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2

pneumatické nářadí

2
(1

Schéma mosazné spojky
(1 	 mosazné jádro

(2 	 Ocelové kuličky

pro dokonale přesné
uchyceni

(3

(2

rychlospojka vzduchová zásuvka
s vnějším závitem

obj. č.

popis

8865111 G-1/4“
8865112 G-3/8“
8865113 G-1/2“

bez DPH

5/20

107,44

5/20

111,57

5/20

115,70

s DPH

130,135,140,-

rychlospojka vzduchová zásuvka
s vnitřním závitem

obj. č.

popis

8865114 G-1/4“
8865115 G-3/8“
8865116 G-1/2“
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bez DPH

5/20

107,44

5/20

111,57

5/20

115,70

s DPH

130,135,140,-

rychlospojka vzduchová zásuvka
pro hadici

obj. č.

popis

8865117 1/4“
8865119 3/8“
8865120 1/2“

bez DPH

5/20

107,44

5/20

111,57

5/20

115,70

s DPH

130,135,140,-

rychlospojka vzduchová vsuvka
s vnějším závitem

obj. č.

popis

8865121 G-1/4“
8865122 G-3/8“
8865123 G-1/2“

(3 	 vnější plášť

zajišťují pevné uchycení
po celém obvodu
rychlospojky. Tento
způsob je určen pro velmi
náročné použití (objevuje
se v profesionální sféře).

bez DPH

5/20

32,23

5/20

37,19

5/20

45,45

s DPH

39,45,55,-

z poniklované oceli
zaručuje vysokou
mechanickou odolnost

rychlospojka vzduchová vsuvka
s vnitřním závitem

obj. č.

popis

8865124 G-1/4“
8865125 G-3/8“
8865126 G-1/2“

bez DPH

5/20

32,23

5/20

37,19

5/20

45,45

s DPH

39,45,55,-

rychlospojka vzduchová vsuvka
pro hadici

obj. č.

popis

8865127 1/4“
8865129 3/8“
8865130 1/2“

bez DPH

5/20

32,23

5/20

37,19

5/20

45,45

s DPH

39,45,55,-

pneumatické nářadí
kompresorová sada 3ks

kompresorová sada 4ks

ka
novin
obj. č.

99302

popis

bez DPH

s DPH

max. 8bar (0,8MPa) 3/10
454,55
550,pistole ofukovací, plnič pneumatik
s manometrem, spirálová hadice 4m
s rychlospojkami

pistole ofukovací

obj. č.

99311

popis

obj. č.

bez DPH

max. pracovní tlak  5/20
8bar (0,8MPa)
CE, GS

popis

popis

bez DPH

99,17

s DPH

obj. č.

120,-

99312

popis

bez DPH

max. pracovní tlak  3/10
8bar (0,8MPa)
CE, GS

280,99

bez DPH

s DPH

průměr trysky:
3/10
404,96
490,1,5mm
objem nádobky: 700 ml
max. pracovní tlak: 4 bar ( 0,4MPa)

obj. č.

99313

popis

bez DPH

max. pracovní tlak 3/10
3-5bar (0,3-0,5MPa)
objem nádobky 900ml
CE, GS

256,20

hadice vzduchová spirálová
s rychlospojkami

pracovní tlak: 8-9bar, tlak volně průchozího
vzduchu: 23-25bar

pracovní tlak: 8-9bar, tlak volně průchozího
vzduchu: 23-25bar

obj. č.

popis

1/4“
5/20
∅ vnitřní 6mm, L 5m

2

s DPH

340,-

pistole mlžící

hadice vzduchová spirálová
s rychlospojkami

99322

s DPH

max. 8bar (0,8MPa) 3/10
652,89
790,pistole ofukovací, plnič pneumatik
s manometrem, pistole stříkací, spirálová hadice 4m s rychlospojkami

plnič pneumatik s manometrem

pistole stříkací

99314

obj. č.

99303

bez DPH

148,76

s DPH

obj. č.

180,-

99325

popis

1/4“
5/10
∅ vnitřní 6mm, L 10m

bez DPH

181,82

s DPH

310,-

s DPH

220,-
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