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 Szín Kivitel Cikkszám

Nemesacél mosópisztoly 
Gumiborítású rozsdamentes acél tisztítópisztoly 
Nemesacél mosópisztoly ipari, élelmiszeripari tisztításhoz, mosáshoz, szórófejként, vízada-
goláshoz. Fokozatmentes vízmennyiség szabályozással. A külső gumiborítás anyaga EPDM. 
Alapszín a kék, ami mindig van raktáron. A tömítés anyaga FDA minőségű viton. 

Hőállóság : +95°C 
Üzemi nyomás : 24 bar
Vízátfolyás : 1 bar 10 liter/perc
  24 bar 75 liter/perc
Bemeneti csatlakozás : ½” belső menet
Rendelhető színek : kék, fekete, fehérfehér

 Világoskék  +160°C-ig ellenáll az autoklávozásnak 350128

 Szín Kivitel Cikkszám

Autoklávozható nemesacél mosópisztoly, világoskék szilikon 
borítással

 Kék Vasalattal, gumiborítású kezelőkarral 350089
 Kék Gumiborítású kezelőkarral 350121
 Fehér Vasalattal, gumiborítású kezelőkarral 350112
 Fehér Gumiborítású kezelőkarral 350103

  1 bar: 12 liter/perc 
  24 bar: 120 liter/perc

 Szín Kivitel Cikkszám

Nagy vízátfolyású nemesacél mosópisztoly, fekete, EPDM gumi 
borítással 

 Fekete Vezetőképes EPDM gumi R<106 Ohm  350262

 Szín Kivitel Cikkszám

Atex zónában (1-es és 2-es) használható nemesacél mosópisz-
toly, fekete EPDM borítással

 Fekete  350111
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 Anyaga Tömítés Kivitel  Cikkszám

Mosópisztolyok lándzsákhoz  
Menetes, vagy gyorcsatlakozós kimenetű mosópisztolyok 
Fém mosópisztoly ipari, élelmiszeripari tisztításhoz, mosáshoz, szórófejként, vizadagoláshoz. 
Fokozatmentes vízmennyiség szabályozással. A külső gumiborítás anyaga EPDM. A nagy 
átfolyási átmérő alkalmassá teszi habokhoz való alkalmazását is. 
A külső menetes kimenethez csatlakoztathatóak különféle
 - Hablándzsák
 - Vizes lándzsák
 - Fúvókák 
 - Gyorscsatlakozók
A pisztoly önmagában, lándzsa vagy fúvóka nélkül nem használható. A lándzsákat a 234. 
oldalon találja.

Hőállóság : +95°C 
Üzemi nyomás : 24 bar
Bemeneti csatlakozás : ½” belső menet
Kimeneti csatlakozás :  ½” külső menet
Rendelhető színek : kék

POLIAMID KIVITEL, nagyon kis súlyú
Súly : 480 gramm
Üzemi nyomás : 12 bar
Hőállóság :  +50 oC
Bemeneti csatlakozás : ½” belső menet

 Poliamid, könnyű EPDM, FDA  Külső menetes kimenettel 350272

 Anyaga Tömítés Kivitel  Cikkszám

 Nemesacél  Viton, FDA Gumiborítású kezelőkarral, külső menettes kimenettel 300007
 Nemesacél  Viton, FDA Gumiborítású kezelőkarral, gyorcsatlakozó anyával szerelve 350254
 Réz  EPDM, FDA  Vasalattal, gumiborítású kezelőkarral 300090

 Kivitel Csatlakozás méret Cikkszám

Golyóscsapok védelemmel ellátva
Gumis vagy fémkeretes védelemmel
Gyakran alkalmaznak a tömlõ végén egy egyszerû golyóscsapot, melynek a másik végén 
valamilyen szórófej vagy hablándzsa van.
Ezeket a csapokat lehet védeni gumival, mely leesés esetén védi a csapot, a padlót az erõs 
ütõdéstõl, valamint a fogása is ergonomikus. A gyorscsatlakozóra is kapható ilyen védõgumi.
Másik lehetõség a pillangófogantyút fém védõkerettel védeni.
A gumi kék EPDM-bõl van, a csap AISI 304.
A csapok használhatóak a 234. oldalon található lándzsákkal és fúvókákkal.

Hőállóság : +95°C 
Üzemi nyomás : 60 bar

 Golyóscsap fém kerettel és 1/2” BM és 444001
 gumis gyorscsatlakozóval gyorscsatlakozó anya
 Gumis golyóscsap 1/2” BM és 350468
 gumis gyorscsatlakozóval gyorscsatlakozó anya
 Gumis golyóscsap 1/2” BB 350156
 Gumival bevont nyél  1/2“ KB  350467 
 golyóscsaphoz
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