Szlifierka palcowa pneumatyczna trzpieniowa z kamieniami AT010K

W komplecie:
- szlifierka pneumatyczna palcowa mini AT-010K
- wtyk do szybkozłączki
- 10 szt. ściernic na trzpieniu
- dozownik do oleju
- zestaw kluczy do dokręcania
- walizka plastikowa
Dane techniczne i funkcje: patrz AT-3170

Szlifierka pneumatyczna AT-3170

Cechy i zalety:
•

Cienka i komfortowa konstrukcja zapewniająca większą dostępność.

•

Wbudowany regulator prędkości obrotowej.

•

Wygodny wąż z osłoną przewodu.

•

Zestaw kluczy do dokręcania oraz wtyk do szybkozłączki

•

Idealny do końcowego czyszczenia i polerowania matryc, biżuterii oraz do hobby.

•

Wydmuch powietrza do tyłu.

DANE TECHNICZNE:
Model
Max prędkość bez obciążenia [obr/min]

AT-3170
54000

Średnica trzpienia w poborniku [mm]

3

Emisja hałasu [dBA]

76

Ciśnienie robocze [bar]

6,2

Zużycie powietrza [l/min]

120

Przyłącze gwint zewnętrzny

1/4"

Waga [kg]

0,3

Wymiary

134mm*16mm

SZLIFIERKA TRZPIENIOWA PRZECINARKA PNEUMATYCZNA AT-12BK

W zestawie:
- szlifierka
- osłona
- wałek do tarczy
- tarcza do przecinania: 2szt
- kamienie szlifierskie: 10szt
- klucze płaskie: 2szt
- klucz imbusowy do tarczy
- uchwyty do trzpieni
- wtyk do szybkozłącza
- plastikowa walizka
Dane techniczne i funkcje: Patrz AT-6027B i AT-7033B

Szlifierka pneumatyczna prosta trzpieniowa 6mm

Cechy i zalety:
•

Lekka aluminiowa obudowa z dwukolorowym uchwytem

•

Zamknięcie bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu

•

Wbudowany regulator

•

Dostępne również dla 3mm zacisk (opcjonalnie)

•

Używany z różnymi akcesoriami do spawania, wygładzania ostrych krawędzi krawędzie, gratowanie,
polerowanie i szlifowanie

•

Wydmuch powietrza do tyłu
Model
Średnica trzpienia

AT-7033B
6mm,3mm(opcionalnie)

Obroty

22, 000mm

Zużycie powietrza

288 L/min

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Przyłącze

1/4"W

Wymiary

168mm*68mm

Waga

0.60kg

Szlifierka pneumatyczna kątowa boczna AT-6027B

Cechy i zalety


Lekka obudowa aluminiowa o miękkiej przyczepności



Ochronna stalowa osłona chromowana chroni przed iskrami



Wydmuch powietrza do tyłu.



Zamknięcie bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieiu

Model

AT-6027B

Średnica tarczy

3’’ 76 mm

Obroty

20000/min

Zużycie powietrza

85 L/min

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Przyłącze

1/4"W

Wymiary

185mm*80mm

Waga

0,78 kg

Szlifierka pneumatyczna kątowa AT-185B

Cechy i zalety:
•

Wyzwalacz dźwigni bezpieczeństwa

•

Wbudowany regulator dostosowuje prędkość do różnych zastosowań

•

Dodatkowy uchwyt boczny zapewnia większy komfort i kontrolę

•

Hartowane stalowe stożkowe koła zębate wydłużają żywotność narzędzia

•

Przeznaczony do usuwania rdzy i wygładzania spoin. Nadaje sie do robót lekkich

Model

AT-185B

Średnica tarczy

125 mm

Obroty

11000/min

Zużycie powietrza

169 L/min

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Przyłącze

1/4"W

Wymiary

230 mm

Waga

1,67 kg

Klucz udarowy pneumatyczny 1/2" 680NM + nasadki AT-239k zestaw 15 elementowy

Klucz Pneumatyczny 1/2" zestaw zawiera:
- nasadki: 10,11,13,14,17,19,22,24mm
- przedłużka
- naolejacz
- króciec do szybkozłączki
- walizka.
Dane techniczne i funkcje: patrz AT-239

Klucz Pneumatyczny Do Kół ½'' AT-239

Cechy i zalety:
•

Trwały mechanizm udarowy. Smarowanie pod ciśnieniem

•

Regulator mocy. Łatwa w obsłudze konstrukcja dwuczęściowa

•

Zmienna prędkość. Wysoki moment obrotowy

•

Super mocny i wydajny, aby sprostać najcięższym pracą z łatwością

•

Idealny do wymiany opon i ogólnych prac montażowych i innych zastosowań warsztatowych

•

wylot powietrza do przodu

•

Wejście do narzędzia nasadki ½”

Model

AT-239B

Zużycie powietrza

226L/m

Obroty

7000/min

Max. Moment

680Nm

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Przyłącze

1/4"W

Wymiary

195mm*193mm

Waga

2,79 kg

Szlifierka taśmowa pneumatyczna AT-480

Cechy i zalety:
•

Najmniejsza poręczna szlifierka taśmowa o szerokości 10 mm.

•

Odpowiednia do pracy w wąskich przestrzeniach i zagłębieniach narożnikach

•

Stosowana do czyszczenia i szlifowania drewna, polerowanie mebli, plastiku, aluminium i polerowanie metalu,
a nawet w szlifowaniu punktowym, trymerowanie

•

3 różne taśmy szlifierskie (60, 80, 220 ziarnistość) w różnych etapach szlifowania

Model

AT-480B

Taśma ścierna

10x330mm

Obroty

16000/min

Zużycie powietrza

160L/m

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Przyłącze

1/4"W

Wymiary

280mm*73mm

Waga

0,78

Przecinak blacharski młotek udarowy AT-2010KH

Cechy i zalety
•

Groty sześciokątne

•

Zestaw w pudełku z 4 dlutami

•

Stosowany do przecinania śrub, nitów, cięcia blachy itp.

•

Wbudowany regulator mocy i sterowanie wyzwalaniem

Model
Średnica grotu

AT-2010H
10 mm

Obroty

16000/min

Częstotliwość udaru

4500 / min

Zużycie powietrza

142 L/min

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Przyłącze

1/4"W

Wymiary

170mm*145mm

Waga

1,13 kg

Przecinak blacharski młotek pneumatyczny igłowy AT-2010K/RSG 9- elementów

Zestaw zawiera:
- młotek pneumatyczny
- nasade igłową
- 4sztuki dłut
- sprężynę
- naolejarkę
- króciec do szybkozłączki.
Dane techniczne i cechy: patrz AT-2010RSG

Młotek pneumatyczny igłowy AT2010K/RSG

Cechy i zalety
•

Zastosowanie do prac budowlanych, instalacyjnych, w warsztatach samochodowych,
ślusarskich, mechanicznych:

•

przekuwanie otworów, zrywanie tynku, zrywanie starych płytek ceramicznych,
przekuwanie cegły

•

zrywanie tynku, wykuwanie otworów pod puszki, rowków pod kable i instalacje,

•

prace blacharskie

•

Wbudowany regulator mocy i sterowanie wyzwalaniem

•

4 dłuta w zestawieoraz nasadka igiełkowa

Model

AT-2010K/RSG

Długość skoku

1 5/8” (41mm)

Obroty

16000/min

Częstotliwość udaru

4500 / min

Zużycie powietrza

142 L/min

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Przyłącze

1/4"W

Wymiary

170mm*145mm

Waga

1,20 kg

Klucz – grzechotka pneumatyczna AT-5056B

Cechy i zalety:
•

najważniejszą zaletą pneumatycznych kluczy zapadkowych jest możliwość dokręcania stosunkowo dużym
momentem w trudno dostępnych miejscach.

•

stalowa głowica kątowa

•

wylot powietrza pośrodku rękojeści

•

lekki korpus z aluminium

•

ergonomiczny uchwyt

.
Model
Wejście nasadek
Obroty

AT-5056B
½“
160/min

Częstotliwość udaru

4500 / min

Zużycie powietrza

169 L/min

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Przyłącze

1/4"W

Wymiary

263mm*53mm

Waga

1,20 kg

Szlifierka pneumatyczna prosta trzpieniowa AT-7033

Cechy i zalety
•

Lekka aluminiowa obudowa z dwukolorowym uchwytem

•

Zamknięcie bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu

•

Wbudowany regulator

•

Dostępne również dla 3mm zacisk (opcjonalnie)

•

Używany z różnymi akcesoriami do spawania, wygładzania ostrych krawędzi, polerowanie i szlifowanie
Model

AT-7033

Obroty

22, 000/m

Moc
Zużycie powietrza

0,22 kW
114 L/min

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Przyłącze

1/4"W

Wymiary

168mm*68mm

Waga

Szlifierka pneumatyczna trzpieniowa AT-7033LB

0,60 kg

Cechy i zalety:
•

Lekka aluminiowa obudowa z dwukolorowym uchwytem

•

Zamknięcie bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu

•

Wbudowany regulator

•

Dostępne również dla 3mm zacisk (opcjonalnie)

•

4-calowa przedłużona tuleja zaciskowa, aby dotrzeć do trudno dostępne miejsca

•

Używany z różnymi akcesoriami do spawania, wygładzania ostrych krawędzi, polerowanie i szlifowan

Model

AT-7033LB

Obroty

25, 000/m

Uchwyt na trzpień

6mm

Zużycie powietrza

127 L/min

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Przyłącze

1/4"W

Wymiary

256mm*68mm

Waga

0,68 kg

Szlifierka pneumatyczna trzpieniowa kątowa AT-7034B

Cechy i zalety
•

Lekka aluminiowa obudowa z dwukolorowym uchwytem

•

Zamknięcie bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu

•

Wbudowany regulator

•

Dostępne również dla 3mm zacisk (opcjonalnie)

•

Głowica kątowa zapewnia łatwy dostęp do trudno dostępnych miejsc

•

Używany z różnymi akcesoriami do spawania, wygładzania ostrych krawędzi, polerowanie i szlifowanie

Model

AT-7034B

Obroty

20, 000/m

Uchwyt

6mm

Zużycie powietrza

99 L/min

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Przyłącze

1/4"W

Wymiary

154mm*78mm

Waga

0,53 kg

Pneumatyczny młotek igiełkowy AT-8039

Cechy i zalety
•

Wyzwalacz typu Paddle ułatwiający start i sterowanie

•

Stosowany do powierzchni czyszczenia powierzchni lub usuwania farby, rdzy, brudu lub żużla spawalniczego

•

Niewielka waga

•

Świetnie sprawdza się w budownictwie przy przekuwaniu otworów, zrywaniu tynków, starych płytek,
wykuwaniu rowków

•

12 niezależnych igieł pozwala dotrzeć w trudno dostępne miejsca

Model

AT-8039

Rozmiar igieł

3 x 125 mm

Częstotliwość udaru

2800 / min

Zużycie powietrza

56 L/min

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Długość uderzenia

24 mm

Przyłącze

1/4"W

Wymiary

315mm*80mm

Waga

1,10 kg

Wiertarka kątowa z regulacja obrotów AT-4044BN

Cechy i zalety
•

Ergonomiczny wygląd

•

Zamknięcie bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu

•

4-stopniowa regulacja prędkości obrotowej

•

Głowica kątowa do pracy w zamkniętych przestrzeniach

•

Funkcje zarówno jako szlifierka, jak i akcesoria do szlifowania oraz wiertarkę szybkobieżną wyposażoną w
wiertła

•

Uchwyt pod kluczyk wiertarski

•

Wygodny spust
Model

AT-4044BN

Rozmiar wierteł

1,5-10 mm

Obroty

15000/min

Zużycie powietrza

113 L/min

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Przyłącze

1/4"W

Długość
Waga

Zestaw narzędzi pneumatycznych 44 el. AT-044K
Profesjonalny klucz udarowy 1/2 '' (NST-5040M)

180mm*103mm
0,67 kg

Profesjonalny pneumatyczny klucz grzechotkowy 3/8 '' (NST-5058M)
Młot pneumatyczny 150 mm (AT-2070N)
Mini szlifierka pneumatyczna 1/4 '' (6mm) (NST-7032M)
Pistolet do przedmuchiwania
Uchwyt 1-sprężynowy
Nasadki udarowe 1/2" : 9,11,14,17,22,24mm
Przedłużka 1/2 "
Adapter 3/8 '' do 1/2 "
Dłuta 2 szt
Klucze 2 szt
Trzpień 1/8 ''
Wtyczka męska 5 szt
Wtyk żeński 1 szt
Kamienie szlifierskie 10 el 1/4 ''
Podwójny uchwyt pneumatyczny 1 szt
Miernik ciśnienia 50psi
Iglice 2 szt
Dysza z stożkiem
Dysza bezpieczeństwa
Dysza gumowa
Butelka z olejem
Taśma teflonowa

Wkrętarka uderzeniowa 1/2", 698 Nm NST-5040M
Cechy i zalety






Mocny mechanizm młotkowy
Pełna moc na biegu wstecznym i regulowana moc 3 pozycji do przodu
Ergonomiczna konstrukcja z gumowym uchwytem ochronnym
Doskonały do instalowania / zaciskania lub usuwania / luzowania uszczelek z trzpieniem i innych zastosowań
warsztatowych

Model
Zużycie powietrza
Obroty
Max. Moment

NST-5040M
226L/m
7000/min
500 / 680Nm

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Przyłącze

1/4"W

Wymiary

205mm*193mm

Waga

Grzechotka pneumatyczna 3/8 '' (NST-5058M)

2,39 kg

Cechy i zalety







Zwarta konstrukcja z ostrym jarzmem
Wyzwalacz zwalniający i zwrócony o 360 stopni deflektor
Tylny regulator 4-biegowy
Doskonały do naprawy aut, usuwanie lub
Wymiany chłodnic, świec zapłonowych, klimatyzacji i pomp wodnych.
Skuteczny w ciasnych przestrzeniach z trudnym dostępem

Model
Wejście nasadek
Obroty

AT-5056B
½“
160/min

Częstotliwość udaru

4500 / min

Zużycie powietrza

169 L/min

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Przyłącze

1/4"W

Wymiary

283mm*53mm

Waga

1,28 kg

Młot pneumatyczny 150 mm (okrągły lub sześciokątny) (AT-2070NR | AT-2070NH)

Cechy i zalety





Najbardziej ergonomiczny kształt z gumowym uchwytem
Solidne wykonanie oraz duża trwałość
Komplet dłut 4 szt (dłuto do cięcia, dłuto płaskie, narzędzie krawędziowe i stempel)
Idealny do ogólnego cięcia, skrobania

Model
Średnica otworu

AT-2070NR / 2070NH
3/4"

Obroty

16000/min

Częstotliwość udaru

4500 / min

Zużycie powietrza

180 L/min

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Przyłącze

1/4"W

Wymiary

165mm*145mm

Waga

1,2 kg

Mini szlifierka pneumatyczna 1/4 '' (6 mm) NST-7032M
Cechy i zalety







Ergonomiczna konstrukcja
Standardowa tuleja 1/4 cala (lub 6 mm) dla wszystkich typów akcesoriów
Spust bezpieczeństwa zapobiega przypadkowym uruchomieniom
Regulowany 4-biegowy tylny regulator i 360 ° odchylany deflektor
Idealny do łamania spoin, wygładzania ostrych krawędzi, polerowania i szlifowania

Model
Średnica trzpienia

AT-7032M
6mm

Obroty

25, 000mm

Zużycie powietrza

288 L/min

Ciśnienie pracy

6,3 bar

Przyłącze

1/4"W

Wymiary

170mm*68mm

Waga

Pistolet do pianki (FG-01)

0.50kg

Cechy i zalety





wypełniania ubytków w ścianach i murach
izolacja akustyczna i termiczna podłóg, ścian działowych, poddaszy, dachów, systemów
klimatyzacyjnych
wypełnianie i izolacja przepustów rurowych i kablowych, elementów instalacji centralnego
ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej
montaż stolarki drzwiowej z PCV, drewna i metalu, montaż stolarki okiennej, parapetów, rolet itp. z
PCV, drewna i metalu.

Model

FG-01

Złacze

1/4 ''

Ciśnie znamionowe

90 Psi

Max. Ciśnienie

150 Psi

Pistolet do pianki (FG-03)

Cechy i zalety





wypełniania ubytków w ścianach i murach
izolacja akustyczna i termiczna podłóg, ścian działowych, poddaszy, dachów, systemów
klimatyzacyjnych
wypełnianie i izolacja przepustów rurowych i kablowych, elementów instalacji centralnego
ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej
montaż stolarki drzwiowej z PCV, drewna i metalu, montaż stolarki okiennej, parapetów, rolet itp. z
PCV, drewna i metalu.

Model

FG-03

Złacze

1/4 ''

Ciśnie znamionowe

90 Psi

Max. Ciśnienie

150 Psi

Pistolet do piaskowania (SB-01A) z pojemnikiem 1000 ml

Cechy i zalety





Utwardzana bardziej trwała dysza
Wygodny uchywt
Zwarta konstrukcja
Zbiornik o pojemności 1000 ml

Model

SB-01A

Pojemność zbiornika

1000 ml

Zużycie powietrza

120 L/m

Ciśnienie pracy

5-6 bar

Złacze

1/4 ''

Waga

1,80 kg

Pistolet do piaskowania (SB-01C)
Cechy i zalety






Pistolet do piaskowania ze sprężonym powietrzem z pojemnikiem 1000 ml.
Najlepsze do usuwania farby, czyszczenia metalu, usuwania rdzy.
W komplecie 4 dysze o różnych kształtach.
Pistolet w najwyższej jakości wykonaniu.
W zestawie zbiornik korundum 2x 1 kg.

Model

SB-01C

Pojemność zbiornika

1000 ml

Zużycie powietrza
Ciśnienie pracy

140-283 L/m
4-10 bar

Złacze

1/4 ''

Waga

1,80 kg

Pistolet do piaskowania SB-255A

Cechy i zalety







Pistolet do piaskowania ze sprężonym powietrzem z górnym zbiornikiem 510 ml.
Najlepsze do usuwania farby, czyszczenia metalu, usuwania rdzy.
Standardowy wlot 1/4 ".
W zestawie stalowa dysza o średnicy 5 mm.
Pistolet w najwyższej jakości wykonaniu.
W zestawie zbiornik korundum 2x 1 kg.

Model

SB-225A

Pojemność zbiornika

510 ml

Zużycie powietrza

168 L/m

Dysza

0,5 mm

Złacze

1/4 ''

Ciśnienie pracy

6,2 bar

Waga

1,80 kg

Pistolet do pompowania (TG-01)
Cechy i funkcje







Głównie do pompowania powietrza pod ciśnieniem do opony
Mierzenie ciśnienia w oponach
Posiada przycisk do spuszczania powietrza (obniżenia ciśnienia)
Elastyczny 12-calowy wąż gumowy dociera do naroży, a uchwyt szybko łączy się z trzpieniami
zaworu

Model
Ciśnienie pracy
Waga

Pistolet do pompowania (TG-06)
Cechy i funkcje

TG-01
0-15 bar
1,5 kg








Głównie do pompowania powietrza pod ciśnieniem do opony
Łatwa do kontrolowania ilość wtryskiwanego powietrza dla wygody użytkownika.
Wstępnie nałożony środek uszczelniający na wszystkie gwinty zewnętrzne eliminuje potrzebę
dodatkowego uszczelnienia.
Pistolet pneumatyczny wykonany jest z tworzywa sztucznego konstrukcyjnego jest lekki i odporny
na uderzenia.
Posiada przycisk do spuszczania powietrza (obniżenia ciśnienia)

Model
Ciśnienie pracy
Waga

TG-06
0-15 bar
1,5 kg

