
Přenosný plnič pneumatik TGA
• přenosný plnič pneumatik TGA je ideální zařízení pro mobilní provoz
•  jednoduchá obsluha i pro běžnou veřejnost, lehké provedení pro přenášení jednou rukou
•  extrémně velký manometr o průměru 160 mm pro snadný odečet tlaku šikmo umístěný se sklonem 20°, aby odtékala dešťová voda
•  manometr vyhovuje směrnici 86/217/EEC, třída přesnosti 1,0; rozsah 0 - 10 bar;  dvojitá stupnice v bar a psi
•  dvojitý konektor procházející skrze ventilek pneumatiky umožňuje testování u dvojitých pneumatik a pneumatik motocyklů
•  vestavěná tlaková nádoba o objemu 6 litrů umožňuje manipulaci a provoz bez připojení ke kompresoru; maximální přetlak 16 bar, 

schváleno jako jednoduchá tlaková nádoba
•  automatické doplňování vzduchu po zavěšení do plnícího ventilu;  možno dodat i ve variantě s kalibrovaným displejem

Přenosný plnič pneumatik TGA

Obj. č. Rozsah tlaku (bar) Max. tlak (bar) Manometr (mm) Připojení Hmotnost (kg)

TGA 0 až 10 16 160  ventilek  7,1

Příslušenství k plniči pneumatik TGA

Obj. č. Popis Ćíslo

TGA-V plnící ventil, s vnějším závitem 1/2"  1

TGA-VK plnící ventil, s kolenem, kohoutem a závitem 1/2"   2

TGA-M manometr průměr 160 mm, 0 - 10 bar  3

TGA-H hadice 1 000 mm, s rukojetí a oboustranným ventilkem  4

TGA-VB rukojeť s oboustranným ventilkem  5 

Airbrush sada SR-1101
• miniaturní stříkací pistole pro drobné nástřiky a umělecké kresby; v různých směrech nastavitelná nádobka pro dobrou manipulaci
• praktické balení v malém kufříku s potřebným příslušenstvím

Airbrush sada SR-1101

Obj. č. Tryska (mm) Nádobka (ccm) Přívod

 SR-1101  0,2 7 1/4"

Stříkací pistole SG990H
• stříkací pistole pro méně náročné používání v kutilství, řemeslnictví a údržbě; provedení s horní nádobkou z nylonu o objemu 600 ml
• pro nátěrové hmoty se střední viskozitou; šířka nátěru 120 - 250 mm; oko pro zavěšení na balancér, regulace přívodu barvy a tvaru paprsku

Stříkací pistole SG990H s horní nádobkou

Obj. č. Tryska (mm) Pracovní tlak (bar) Nádobka (ml) Přívod

SG990H-15 1,5 4,5 - 6 600 vsuvka DN 7,2

SG990H-18 1,8 4,5 - 6 600 vsuvka DN 7,2

SG990-T12 tryskový komplet 1,2 mm

SG990-T14 tryskový komplet 1,4 mm

SG990-T15 tryskový komplet 1,5 mm

SG990-T18 tryskový komplet 1,8 mm

SG990H-N náhradní nádobka

Stříkací pistole SG990S
• stříkací pistole pro méně náročné používání v kutilství, řemeslnictví a údržbě; provedení se spodní nádobkou z nylonu o objemu 750 ml
• pro nátěrové hmoty se střední viskozitou; šířka nátěru 120 - 250 mm; oko pro zavěšení na balancér, regulace přívodu barvy a tvaru paprsku

Stříkací pistole SG990S se spodní nádobkou

Obj. č. Tryska (mm) Pracovní tlak (bar) Nádobka (ml) Přívod

SG990S-15 1,5 4,5 - 6 750 vsuvka DN 7,2

SG990S-18 1,8 4,5 - 6 750 vsuvka DN 7,2

SG990-T12 tryskový komplet 1,2 mm

SG990-T14 tryskový komplet 1,4 mm

SG990-T15 tryskový komplet 1,5 mm

SG990-T18 tryskový komplet 1,8 mm

SG990S-N náhradní nádobka
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