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Pistolety do powietrza TEMA 
 

 

rys. indeks 
długość 

dyszy [mm] 
przyłącze wersja opis 

1 TA-G-B1200 110 

GW 1/4” BSP 

standard 
Uniwersalny pistolet do sprężonego powietrza 
wyposażony w zawór odcinający o dużej trwałości. Bardzo 
lekki i o wyjątkowo ergonomicznym kształcie, co zapewnia 
wysoki komfort pracy. Duża trwałość pistoletu - obudowa 
wykonana z tworzywa sztucznego odpornego 
na uderzenia, a dysza odporna na korozję. 
Ciśnienie operacyjne: do 15 bar. 
Ciśnienie rozrywające: 80 bar. 
Temperatura pracy: od -30°C do +80°C. 

2 TA-G-B1200A 120 z redukcją hałasu1) 

3 TA-G-B1200B 30 krótki 

4 TA-G-B1200C 500 długi 

5 TA-G-B1211 - - ekran ochronny 

 

1) 80 dB przy ciśnieniu 6 bar 

 
Pistolety do powietrza JWL 
 

 

rys. indeks przyłącze wersja opis 

1 JW-140100-100 

GW 1/4” BSP 

z dyszą prostą 100 mm 
Uniwersalny pistolet do sprężonego powietrza. 
Lekka konstrukcja oraz ergonomiczny kształt 
zapewniają łatwe i wygodne użytkowanie. 
Mechanizm dźwigni umożliwia precyzyjne 
dozowanie przepływającego medium. Zgodny 
ze standardem OSHA 1910.95(b) oraz 
dyrektywą 2003/10-CE. 
Materiał korpusu: acetal. 
Materiał dyszy: stal galwanizowana. 
Uszczelnienie: NBR. 
Ciśn. robocze: 16 bar. 
Temp. pracy: od -10°C do +80°C. 
Przepływ: 380 l/min (przy ciśnieniu 8 bar). 
Natężenie dźwięku: 85 dB (przy ciśnieniu 8 bar). 
Siła nadmuchu: 3,92 N. 

2 JW-140101-000 z dyszą zagiętą 100 mm 

3 JW-140103-000 z dyszą zagiętą 100 mm, regulacja przepływu 

1 

JW-140112-000 z dyszą prostą długą 300 mm 

JW-140113-000 z dyszą prostą długą 500 mm 

JW-140114-000 z dyszą prostą długą 1000 mm 

2 JW-140120-000* z dyszą zagiętą 100 mm 

4 JW-140023-000 z dyszą gumową 

 
* - dysza ze stali AISI 316L.
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Pistolety do powietrza CEJN 208 
 

 

rys. indeks przyłącze 
poziom 
hałasu 

[dB] 

przepływ 
nominalny 

[l/min] 
wersja opis 

1 
CJ-1120800002) GW 1/4” BSP 

- - bez dyszy Uniwersalny pistolet do powietrza, wody 
a także płynów niewybuchowych. Dostępny 
w kilku wersjach, z możliwością wymiany 
dysz. Lekka konstrukcja, ergonomiczny 
kształt pistoletu i niewielka siła naciśnięcia 
spustu zapewnia duży komfort pracy. 
Przystosowany dla operatorów lewo 
i praworęcznych. Szeroka gama 
dodatkowych akcesoriów pozwala na 
dostosowanie do różnorodnych aplikacji.  
Materiał korpusu: POM. 
Materiał zaworu: mosiądz. 
Uszczelnienie: NBR. 
Ciśn. operacyjne: do 16 bar (8 bar wersja 
z zaworem odcinającym). 
Ciśnienie rozrywające: 64 bar. 
Temp. pracy: od -20°C do +60°C. 

CJ-1120800502) GW 1/4” NPT 

2 

CJ-112080100 GW 1/4” BSP 
96 500 z dyszą 90 mm zagiętą 

CJ-112080150 GW 1/4” NPT 

CJ-112080200 GW 1/4” BSP 
94 500 

z dyszą 90 mm 
zagiętą, wymienna CJ-112080250 GW 1/4” NPT 

3 
CJ-1120803002) GW 1/4” BSP 

93 250 
z dysza 90 mm z 
zaworem odcinającym, 
wymienna CJ-1120803502) GW 1/4” NPT 

4 

CJ-1120831001), 2) GW 1/4” BSP 

79 190 

z dyszą 90 mm zagiętą 
Star-Tip 

CJ-1120832001), 2) GW 1/4” BSP z dyszą 90 mm zagiętą 
Star-Tip, wymienna CJ-1120832501), 2) GW 1/4” NPT 

 

 

indeks opis rys. 

CJ-112080215 Dysza 90 mm zagięta (500 l/min). 1 

CJ-1120802162) Dysza 90 mm zagięta, z zaworem odcinającym. 2 

CJ-1120832151), 2) Dysza 90 mm zagięta Star-Tip (190 l/min). 3 

CJ-112080219 Dysza 300 mm przedłużona, prosta (380 l/min). 
4 

CJ-112080220 Dysza 500 mm przedłużona, prosta (380 l/min). 

CJ-1120802221) Dysza 400 mm giętka (120 l/min). 5 

CJ-1120832191), 2) Dysza 300 mm przedłużona, prosta Star-Tip (180 l/min). 
6 

CJ-1120832201), 2) Dysza 500 mm przedłużona, prosta Star-Tip (180 l/min). 

CJ-1120899542) Dysza z ekranem powietrznym. 7 

CJ-112089955 Ekran ochronny, Ø 100 mm. 8 

CJ-112089956 Dysza gumowa, Ø 14 mm. 

9 
CJ-112089957 Dysza gumowa, Ø 25 mm. 

CJ-112089958 Dysza gumowa, Ø 34 mm. 

CJ-112089960 Zestaw dysz gumowych: Ø 14 mm, Ø 25 mm, Ø 34 mm. 

CJ-1120899612) Dysza z reduktorem ciśnienia poniżej 2 bar. 10 

CJ-1120899621), 2) Dysza z tłumikiem hałasu poniżej 85 dB (montaż na rurkę). 11 

CJ-112089963 Dysza inżektorowa (dwukrotne zwiększenie przepływu). 12 

CJ-1120899651), 2) Dysza z tłumikiem hałasu (z gwintem M10x1 do pistoletu). 13 

CJ-112109000 Uchwyt magnetyczny do pistoletów CEJN serii 208 i 210. 14 

 
1) natężenie dźwięku poniżej 85 dB, zgodnie z Europejską Dyrektywą Maszynową art. 1.5.8. 
2) zgodnie ze standardem OSHA 1-13.1. (Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) 
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Pistolety do powietrza CEJN Multiflow 210 
 

 

rys. indeks przyłącze 
przepływ 
powietrza 

[l/min] 

przepływ 
wody 
[l/min] 

wersja opis 

1 

CJ-1121004001) wtyk CEJN 320 200 ÷ 1200 5 ÷ 25 
z dyszą z regulacją 
przepływu Uniwersalny pistolet klasy „premium” do 

powietrza, wody a także płynów 
niewybuchowych. Lekka konstrukcja oraz 
ergonomiczny  kształt  zapewniają  łatwe 
i wygodne użytkowanie. Regulowany 
przepływ oraz regulowana dysza 
pozwalają na bardzo precyzyjne 
dostosowanie wiązki medium do 
określonego zastosowania. 
Materiał: POM, TPE, aluminium. 
Uszczelka: NBR. 
Ciśn. operacyjne: do 16 bar. 
Temp. pracy: od -20°C do +60°C. 
Poziom hałasu: 79 ÷ 103 dB. 

CJ-112100450 GW 1/4" BSP 200 ÷ 1200 5 ÷ 25 
z dyszą z regulacją 
przepływu 

2 CJ-112100100 wtyk CEJN 320 150 ÷ 1100 - 
z dyszą 90 mm 
prostą 

3 CJ-112103100 wtyk CEJN 320 100 ÷ 700 - 
z dyszą 90 mm 
prostą Star-Tip 

4 CJ-112100340 wtyk CEJN 417 - 3,5 ÷ 15 
z dyszą regulowaną 
do cieczy 

 
1) zgodnie ze standardem OSHA 1-13.1. (Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) 

 
 

 

indeks opis rys. 

CJ-112100200 
Dysza z regulatorem przepływu dla pistoletu CEJN 210, z możliwością 
dostosowania wiązki medium do wszelkich możliwych zastosowań. 

1 

CJ-112100210 
Dysza do cieczy z regulatorem przepływu dla pistoletu CEJN 210, 
z możliwością dostosowania wiązki medium do wszelkich możliwych 
zastosowań. 

2 

CJ-112100220 Dysza 90 mm prosta dla pistoletu CEJN 210. 3 

CJ-112100230 
Dysza 90 mm prosta Star-Tip dla pistoletu CEJN 210, z redukcją 
poziomu hałasu. 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 
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Pistolety do powietrza EWO 
 

 

rys. indeks przyłącze opis 

1 EW-269413) 

wtyk szybkozłącza DN 7,2 

Uniwersalny pistolet przeznaczony do usuwania z powierzchni wszelkich 
zanieczyszczeń: cieczy, drobnych wiórów, opiłków itp. Regulacja przepływu 
stopniem naciśnięcia dźwigni. Pistolet wyposażony jest w dyszę STANDARD. 
Możliwość stosowania innych dysz - patrz „Akcesoria do pistoletów EWO”. 
Materiał: aluminium odkuwane anodowane. 
Średnica dyszy: 1,5 mm. 
Przyłącze dyszy: GZ M12x1,25. 
Ciśn. operacyjne: od 2 bar do 8 bar. 
Ciśn. maksymalne: 10 bar. 
Temp. pracy: od -10°C do +50°C. 
1) - aluminium odlewane. 
2) - z zaworem regulującym maksymalny przepływ. 
3) - może być używany do wody. 
4) - wersja z dyszą długą zagiętą 120 mm. 
5) - wtyk w górnej części korpusu. 

2 EW-26941E2), 3) 

3 EW-26941L1) 

4 EW-2695413), 4) 

5 EW-2697413), 5) 

1 EW-269113) 

końcówka do węża 6 mm 2 EW-26911E2), 3) 

3 EW-26911L1) 

1 EW-269173) 

końcówka do węża 8 mm 2 EW-26917E2), 3) 

3 EW-26917L1) 

1 EW-269183) 

końcówka do węża 13 mm 2 EW-26918E2), 3) 

3 EW-26918L1) 

 
 

 

rys. indeks przyłącze opis 

1 EW-269374 

wtyk szybkozłącza DN 7,2 
Uniwersalny pistolet przeznaczony do usuwania z powierzchni wszelkich 
zanieczyszczeń: cieczy, drobnych wiórów, opiłków itp. Regulacja przepływu 
stopniem naciśnięcia dźwigni. Pistolet wyposażony jest w dyszę FULL-JET, 
która charakteryzuje się znacznie szerszym strumieniem powietrza i większą 
mocą działania od dyszy STANDARD. Możliwość stosowania innych dysz – 
patrz „Akcesoria do pistoletów EWO”. 
Materiał: aluminium odkuwane anodowane. 
Średnica dyszy: 2,5 mm. 
Przyłącze dyszy: GZ M12x1,25. 
Ciśn. operacyjne: od 2 bar do 8 bar. 
Ciśn. maksymalne: 10 bar. 
Temp. pracy: od -10°C do +50°C. 
1) - aluminium odlewane. 
2) - z zaworem regulującym maksymalny przepływ. 

2 EW-269374E2) 

3 EW-269374L1) 

1 EW-269324 

końcówka do węża 6 mm 2 EW-269324E2) 

3 EW-269324L1) 

1 EW-269344 

końcówka do węża 8 mm 2 EW-269344E2) 

3 EW-269344L1) 

1 EW-269354 

końcówka do węża 13 mm 2 EW-269354E2) 

3 EW-269354L1) 
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Pistolety do powietrza EWO 
 

 

rys. indeks przyłącze opis 

1 EW-269530 

wtyk szybkozłącza DN 7,2 Uniwersalny pistolet przeznaczony do usuwania z powierzchni wszelkich 
zanieczyszczeń: cieczy, drobnych wiórów, opiłków itp. Regulacja przepływu 
stopniem naciśnięcia dźwigni. Pistolet wyposażony jest w dyszę BLOWSTAR 
łącząca bezpieczeństwo i skuteczność. Konstrukcja dyszy znacznie poprawia 
warunki pracy, poprzez obniżenie poziomu hałasu do zaledwie 74 dB przy 
ciśnieniu 6 bar, nie osłabiając siły nadmuchu. W konwencjonalnych dyszach 
poziom hałasu rozdmuchiwanego powietrza wynosi 90 dB. Dobrze 
skoncentrowana wiązka powietrza zapewnia maksymalną siłę nadmuchu 
2,5 razy większą od standardowej dyszy o średnicy 1,5 mm. Możliwość 
stosowania innych dysz - patrz „Akcesoria do pistoletów EWO”. 
Materiał: aluminium odkuwane anodowane. 
Przyłącze dyszy: GZ M12x1,25. 
Ciśn. operacyjne: od 2 bar do 8 bar. 
Ciśn. maksymalne: 10 bar. 
Temp. pracy: od -10°C do +50°C. 
1) - aluminium odlewane. 
2) - z zaworem regulującym maksymalny przepływ. 

2 EW-269530E2) 

3 EW-269530L1) 

1 EW-269531 

końcówka do węża 6 mm 2 EW-269531E2) 

3 EW-269531L1) 

1 EW-269532 

końcówka do węża 8 mm 2 EW-269532E2) 

3 EW-269532L1) 

1 EW-269533 

końcówka do węża 13 mm 2 EW-269533E2) 

3 EW-269533L1) 

1 EW-269430 

gwint wewnętrzny 1/4” 2 EW-269430E2) 

3 EW-269430L1) 

 

 

rys. indeks przyłącze opis 

1 EW-269220 

wtyk szybkozłącza DN 7,2 

Uniwersalny pistolet przeznaczony do usuwania z trudnodostępnych miejsc 
wszelkich zanieczyszczeń: cieczy, drobnych wiórów, opiłków itp. Regulacja 
przepływu stopniem naciśnięcia dźwigni. Pistolet wyposażony jest w zagiętą 
dyszę SAFETYSTAR o długości 110 mm, wykonaną ze stali niklowanej. Idealnie 
sprawdza się do przedmuchiwania miejsc trudno dostępnych, poprawiając 
jednocześnie warunki pracy poprzez redukcję poziomu hałasu do 80 dB. 
Możliwość stosowania innych dysz - patrz „Akcesoria do pistoletów EWO”. 
Materiał: aluminium odkuwane anodowane. 
Przyłącze dyszy: GZ M12x1,25. 
Ciśn. operacyjne: od 2 bar do 8 bar. 
Ciśn. maksymalne: 10 bar. 
Temp. pracy: od -10°C do +50°C. 
1) - aluminium odlewane. 
2) - z zaworem regulującym maksymalny przepływ. 

2 EW-269220E2) 

3 EW-269220L1) 

1 EW-269221 

końcówka do węża 6 mm 2 EW-269221E2) 

3 EW-269221L1) 

1 EW-269222 

końcówka do węża 8 mm 2 EW-269222E2) 

3 EW-269222L1) 

1 EW-269223 

końcówka do węża 13 mm 2 EW-269223E2) 

3 EW-269223L1) 

1 EW-269224 

gwint wewnętrzny 1/4” 2 EW-269224E2) 

3 EW-269224L1) 

http://www.tubes-international.com/
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Pistolety do powietrza EWO 
 

 

rys. indeks przyłącze wersja opis 

1 

EW-47041 wtyk szybkozłącza DN 7,2 

z dyszą STANDARD 
ø 1,5 mm Uniwersalny pistolet przeznaczony do usuwania 

z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń: cieczy, 
drobnych wiórów, opiłków itp. Regulacja 
przepływu stopniem naciśnięcia dźwigni. 
Ze względu na małą masę szczególnie polecany 
dla przemysłu motoryzacyjnego, włókienniczego, 
elektronicznego, itp. Możliwość stosowania innych 
dysz - patrz „Akcesoria do pistoletów EWO”. 
Materiał:  niebieski  poliamid  PA6  wzmocniony 
włóknem szklanym. 
Uszczelnienie: NBR, PU. 
Przyłącze dyszy: GZ M12x1,25. 
Ciśn. operacyjne: od 2 bar do 6 bar. 
Ciśn. maksymalne: 10 bar. 
Temp. pracy: od -10°C do +50°C. 

EW-47011 końcówka do węża 6 mm 

EW-47017 końcówka do węża 9 mm 

EW-47018 końcówka do węża 13 mm 

EW-47040 gwint wewnętrzny 1/4” 

2 

EW-470141 wtyk szybkozłącza DN 7,2 

z dyszą przedłużoną zagiętą 
110 mm, ø 2,3 mm 

EW-470111 końcówka do węża 6 mm 

EW-470117 końcówka do węża 9 mm 

EW-470118 końcówka do węża 13 mm 

EW-470140 gwint wewnętrzny 1/4” 

3 

EW-47053 wtyk szybkozłącza DN 7,2 

z dyszą BLOWSTAR redukującą 
poziom hałasu do 74 dB 

EW-47055 końcówka do węża 6 mm 

EW-47056 końcówka do węża 9 mm 

EW-47057 końcówka do węża 13 mm 

EW-47043 gwint wewnętrzny 1/4” 

4 

EW-470145 wtyk szybkozłącza DN 7,2 
z dyszą SAFETYSTAR 

przedłużoną zagiętą 110 mm, 
redukującą poziom hałasu 

do 80 dB 

EW-470148 końcówka do węża 6 mm 

EW-470151 końcówka do węża 9 mm 

EW-470153 końcówka do węża 13 mm 

EW-470146 gwint wewnętrzny 1/4” 

 
rysunek indeks przyłącze opis 

 
EW-27011 końcówka do węża 6 mm 

Poręczna prosta do sprężonego powietrza z dźwignią, 
przeznaczona do usuwania z powierzchni wszelkich 
zanieczyszczeń: cieczy, drobnych wiórów, opiłków itp. 
Konstrukcja dźwigni zmniejsza zmęczenie i dyskomfort 
operatora, nawet podczas dłuższego użytkowania. 
Materiał: aluminium. 
Średnica dyszy: 2 mm. 
Ciśn. operacyjne: 1 ÷ 6 bar. 
Ciśn. maksymalne: 8 bar. 
Temp. pracy: od -10°C do +50°C. 

EW-27017 końcówka do węża 9 mm 

EW-27041 wtyk szybkozłącza DN 7,2 

 
 

EW-31911 końcówka do węża 6 mm 
Elastyczna gumowa dysza do sprężonego powietrza, 
przeznaczona do szybkiego usuwania z powierzchni 
wszelkich zanieczyszczeń. Regulacja przepływu poprzez 
wygięcie dyszy. Doskonale sprawdza się w sytuacjach, 
w których mamy do czynienia z delikatną powierzchną, 
narażoną na uszkodzenia poprzez bezpośredni kontakt. 
Średnica dyszy: 2 mm. 
Ciśn. operacyjne: 1 ÷ 6 bar. 
Ciśn. maksymalne: 10 bar. 
Temp. pracy: od -10°C do +50°C. 

EW-31917 końcówka do węża 9 mm 

EW-31941 wtyk szybkozłącza DN 7,2 

 

EW-27141 wtyk szybkozłącza DN 7,2 

Pióro do sprężonego powietrza z możliwością regulowania 
przepływu jedną ręką. Gumowa nasadka na końcówce dyszy 
chroni powierzchnie przed zarysowaniem. 
Materiał: aluminium anodowane. 
Średnica dyszy: 0 ÷ 3 mm. 
Ciśn. operacyjne: 1 ÷ 6 bar. 
Ciśn. maksymalne: 12 bar. 
Temp. pracy: od -10°C do +60°C. 
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Pistolety do powietrza EWO - akcesoria 
 

Akcesoria przeznaczone do współpracy z pistoletami: 
STANDARD, FULL-JET, BLOWSTAR, SAFETYSTAR, EWO 470 

  

 

rys. indeks opis 

1 

EW-470K59 
Dysza 6 strumieniowa płaska z gwintem zewnętrznym 1/4" BSP, materiał: niebieski poliamid; ciśn. maks.: 6 bar; 

temp. pracy: -10°C do +50°C. 

EW-470K61 
Dysza 6 strumieniowa płaska z adaptorem z gwintem zewnętrznym M12x1,25, materiał: niebieski poliamid; 
ciśn. maks.: 6 bar; temp. pracy: -10°C do +50°C. 

2 

EW-470K58 
Dysza 16 strumieniowa płaska z gwintem zewnętrznym 1/4" BSP, materiał: niebieski poliamid; ciśn. maks.:   

6 bar; temp. pracy: -10°C do +50°C. 

EW-470K60 
Dysza 16 strumieniowa płaska z adaptorem z gwintem zewnętrznym M12x1,25, materiał: niebieski poliamid; ciśn. 
maks.: 6 bar; temp. pracy: -10°C do +50°C. 

3 

EW-105K6 
Dysza standard o średnicy 1,5 mm z centralnym otworem o dużej mocy nadmuchu; poziom hałasu 85 dB przy 
ciśnieniu powyżej 4 bar. 

EW-105K7 
Dysza standard o średnicy 2 mm z centralnym otworem o dużej mocy nadmuchu; poziom hałasu 90 dB przy 
ciśnieniu powyżej 4 bar. 

4 EW-269K33 Dysza z zainstalowanym tłumikiem, z szerokim strumieniem powietrza i niskim poziomem hałasu poniżej 70 dB. 

5 EW-269K45 
Dysza inżektorowa FULL-JET o średnicy 2 mm z poliamidu, z szerokim strumieniem powietrza i niskim poziomem 
hałasu poniżej 90 dB. 

6 EW-269K59 
Dysza inżektorowa FULL-JET o średnicy 2,5 mm z aluminium, z szerokim strumieniem powietrza i niskim 
poziomem hałasu poniżej 90 dB. 

7 EW-105K45 Dysza rowerowa z gwintem zewnętrznym M12x1,25. 

8 EW-269K27 
Dysza z ekranem powietrznym chroniąca operatora przed cząstkami zanieczyszczeń w trakcie wykonywania 
operacji oraz tłumi hałas. 

9 EW-470K37 
Dysza BLOWSTAR (bez podwójnego nypla) charakteryzująca się niskim poziomem hałasu do zaledwie 74 dB 
przy ciśnieniu 6 bar, nie osłabiając siły nadmuchu. 

- EW-470K38 Podwójny nypel (GZ 1/4” x M12x1,25). 

9 EW-470K39 
Dysza BLOWSTAR (z podwójnym nyplem) charakteryzująca się niskim poziomem hałasu do zaledwie 74 dB 
przy ciśnieniu 6 bar, nie osłabiając siły nadmuchu. 

10 EW-470K12 Dysza 110 mm przedłużona, o średnicy otworu 2,3 mm zagięta, stalowa niklowana. 

11 EW-470K44 Końcówka gumowa do dyszy o średnicy zewnętrznej 6 mm (EW-470K12). 

- EW-470K72 Dysza 110 mm przedłużona, o średnicy otworu 2,3 mm zagięta z końcówką gumową, stalowa niklowana 

12 EW-470K43 Dysza SAFETYSTAR 110 mm przedłużona, zagięta, stalowa niklowana, redukująca poziom hałasu do 80 dB. 

13 

EW-105K16A Dysza 110 mm przedłużona, zagięta, mosiądz niklowany. 

EW-105K14A Dysza 160 mm przedłużona, zagięta, mosiądz niklowany. 

EW-105K15A Dysza 260 mm przedłużona, zagięta, mosiądz niklowany. 

14 

EW-105K103 Dysza 115 mm przedłużona, prosta, mosiądz niklowany. 

EW-105K104 Dysza 165 mm przedłużona, prosta, mosiądz niklowany. 

EW-105K105 Dysza 265 mm przedłużona, prosta, mosiądz niklowany. 

EW-105K107 Dysza 415 mm przedłużona, prosta, mosiądz niklowany. 

15 EW-10734 Przedłużka 800 mm z gwintem zewnętrznym / wewnętrznym M12x1,25, aluminium anodowane. 

16 EW-26915 Ekran ochronny o średnicy 70 mm (instalowany pomiędzy dyszą i pistoletem). 
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Pistolety do pompowania kół EWO 
 

PNEULIGHT 

rys. indeks końcówka opis 

1 EW-471221 dźwigniowa Pistolet do napełniania kół pojazdów powietrzem. Wyposażony w manometr 
63 mm (klasa dokładności 1,6) w osłonie gumowej. Nie posiada możliwości 
kalibracji. Dostępny jest szereg akcesoriów i części zamiennych (patrz: Pistolety 
do pompowania kół - akcesoria). 
Materiał: niebieski poliamid (PA6 GK30).  
Przyłącze: wtyk EUROSTANDARD 7,2.  
Ciśn. maksymalne: 10 bar. 
Temp. pracy: od -10°C do +50°C. 

2 EW-471223 zaciskowa 

3 EW-471222 wtykowa dwustronna 

4 EW-471301 przedłużka kątowa 

 
 
 

 

 
AIRMASTER STANDARD 

 

rys. indeks końcówka opis 

1 EW-356121 dźwigniowa 

Pistolet do napełniania kół pojazdów powietrzem i azotem. Wyposażony 
w manometr 63 mm (klasa dokładności 1,0) w osłonie gumowej z podwójną skalą 
pomiaru (bar, psi). Nie posiada możliwości kalibracji. Dostępny jest szereg 
akcesoriów i części zamiennych (patrz: Pistolety do pompowania kół - akcesoria). 
Materiał: aluminium. 
Przyłącze: wtyk EUROSTANDARD 7,2 (* - końcówka do węża DN 6). 
Ciśn. operacyjne: do 10 bar. 
Ciśn. maksymalne: 12 bar. 
Temp. pracy: od -10°C do +60°C. 

2 EW-356123 zaciskowa 

3 EW-356122 wtykowa dwustronna 

1 EW-356111* dźwigniowa 

2 EW-356113* zaciskowa 

3 EW-356112* wtykowa dwustronna 
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Pistolety do pompowania kół EWO 
 

 

 
AIRMASTER PREMIUM 

 

rys. indeks końcówka opis 

1 EW-356221 dźwigniowa 
Pistolet do napełniania kół pojazdów powietrzem i azotem. Wyposażony 
w manometr 63 mm (klasa dokładności 1,0) w osłonie gumowej z podwójną skalą 
pomiaru (bar, psi). Kalibrowany - ponowna kalibracja jest konieczna po 2 latach 
(dyrektywa 86/217/EEC). Dostępny jest szereg akcesoriów i części zamiennych 
(patrz: Pistolety do pompowania kół - akcesoria). 
Materiał: aluminium. 
Przyłącze: wtyk EUROSTANDARD 7,2.  
Ciśn. operacyjne: do 10 bar. 
Ciśn. maksymalne: 12 bar. 
Temp. pracy: od -10°C do +60°C. 

2 EW-356223 zaciskowa 

3 EW-356222 wtykowa dwustronna 

 
 
 

 
AIRSTAR 

 

rys. indeks końcówka opis 

1 EW-245201 dźwigniowa 

Pistolet do napełniania kół pojazdów powietrzem i azotem. Wyposażony 
w manometr 80 mm (klasa dokładności 1,0) w osłonie gumowej z podwójną skalą 
pomiaru (bar, psi). W wersji kalibrowanej ponowna kalibracja jest konieczna 
po 2 latach (dyrektywa 86/217/EEC). Dostępny jest szereg akcesoriów i części 
zamiennych (patrz: Pistolety do pompowania kół - akcesoria). 
Materiał: aluminium pokryte powłoką gumową. 
Przyłącze: wtyk EUROSTANDARD 7,2. 
Ciśn. maksymalne: 12 bar. 
Temp. pracy: od -10°C do +60°C. 
* bez kalibracji. 

2 EW-245261 zaciskowa 

3 EW-245211 wtykowa dwustronna 

1 EW-245241* dźwigniowa 

2 EW-245271* zaciskowa 

3 EW-245251* wtykowa dwustronna 
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Pistolety do pompowania kół EWO 
 

 
EUROAIR 

rys. indeks końcówka ciśnienie operacyjne opis 

1 EW-151200 dźwigniowa 

0 ÷ 4 bar 
(samochody osobowe) 

Pistolet do napełniania kół pojazdów powietrzem 
i azotem. Wyposażony w manometr 80 mm (klasa 
dokładności 1,0) w osłonie z polietylenu z podwójną skalą 
pomiaru (bar, psi). W wersji kalibrowanej ponowna 
kalibracja jest konieczna po 2 latach (dyrektywa 
86/217/EEC). Dostępny jest szereg akcesoriów i części 
zamiennych (patrz: Pistolety do pompowania kół - 
akcesoria). 
Materiał: aluminium. 
Przyłącze: wtyk EUROSTANDARD 7,2.  
Temp. pracy: od -10°C do +60°C. 
* bez kalibracji. 

2 EW-151260 zaciskowa 

3 EW-151210 wtykowa dwustronna 

1 EW-151201 dźwigniowa 

0 ÷ 12 bar 
(samochody osobowe) 

2 EW-151261 zaciskowa 

3 EW-151211 wtykowa dwustronna 

1 EW-151243* dźwigniowa 
0 ÷ 25 bar 

(samochody osobowe) 
3 EW-151253* wtykowa dwustronna 

 
 

 

 
EUROAIR DIGITAL  

 

rys. indeks końcówka opis 

1 EW-152201 dźwigniowa Pistolet do napełniania kół pojazdów powietrzem i azotem. Zatwierdzony przez 
PTB (niemiecki Federalny Zakład Fizyczno-Techniczny). Wyposażony w cyfrowy 
manometr 80 mm (wskazania co 0,05 bar) w osłonie gumowej. Podczas 
pompowania wyświetlacz włącza się automatycznie. Wyłącza się po 20 sekundach 
czuwania urządzenia. Dostępny jest szereg akcesoriów i części zamiennych 
(patrz: Pistolety do pompowania kół - akcesoria).  
Materiał: aluminium. 
Wyświetlacz: LCD (wysokość cyfr 15 mm). 
Zasilanie: bateria litowa 3V CR2450 (w komplecie). 
Przyłącze: wtyk EUROSTANDARD 7,2.  
Ciśn. operacyjne: do 12 bar. 
Temp. pracy: od -10°C do +60°C. 
* bez kalibracji. 

2 EW-152261 zaciskowa 

3 EW-152211 wtykowa dwustronna 

1 EW-152241* dźwigniowa 

2 EW-152271* zaciskowa 

3 EW-152251* wtykowa dwustronna 
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Pistolety do pompowania kół EWO – akcesoria 
 

 

rys. indeks opis 

1 EW-15231) Cyfrowy manometr 80 mm w osłonie 0 ÷ 12 bar. 

2 EW-1511392) Manometr 80 mm w osłonie 0 ÷ 4 bar. 

2 EW-1511402) Manometr 80 mm w osłonie 0 ÷ 12 bar. 

2 EW-1511412) Manometr 80 mm w osłonie 0 ÷ 25 bar. 

3 EW-356193) Manometr 63 mm w osłonie 0 ÷ 10 bar. 

4 EW-15125 
Końcówka dźwigniowa z króćcem do węża DN 6 mm, wyposażona w specjalny zaczep, który utrzymuje 
końcówkę we właściwej pozycji oraz bolec zwalniający zawór wentyla. Posiada gumowa uszczelkę oraz 
metalowy kapturek. W komplecie z obejmą zaciskową EAR CLIP. 

5 EW-151183 
Końcówka zaciskowa z króćcem do węża o średnicy 6 mm, wyposażona w specjalny zacisk, który utrzymuje 
końcówkę we właściwej pozycji. W komplecie z obejmą zaciskową EAR CLIP. 

6 EW-15151 

Końcówka wtykowa dwustronna z króćcem do węża DN 6 mm, umożliwiająca pompowanie koła od strony 
zewnętrznej jak i wewnętrznej. Wyposażona w praktyczny uchwyt, ułatwiający pracę. Jej długość oraz brak 
specjalnych zaczepów, pozwala na swobodne dojście do trudnodostępnego zaworu w kole. W komplecie 
z obejmą zaciskową EAR CLIP. 

7 EW-151K50 
Końcówka wtykowa dwustronna do mocowania z końcówką zaciskową. Umożliwia pompowanie koła od strony 
zewnętrznej jak i wewnętrznej. Wyposażona w praktyczny uchwyt, ułatwiający pracę. Jej długość oraz brak 
specjalnych zaczepów pozwala na swobodne dojście do trudnodostępnego zaworu w kole. 

8 EW-471K24 

Przedłużka kątowa 90° do zaworów rowerowych i samochodowych, instalowana bezpośrednio do korpusu 
pistoletu PNEULIGHT do pompowania kół. Zakończona gwintem zewnętrznym BSP 1/4". Z jednej strony 
posiada gumową uszczelkę oraz metalowy kapturek z otworem o średnicy 6 mm, z drugiej natomiast wtyk 
z gumową uszczelką z otworem o średnicy 8 mm. 

9 EW-35618 
Nakrętka rowerowa z łańcuszkiem do końcówki zaciskowej. Posiada gumową uszczelkę oraz metalowy 
kapturek z otworem o średnicy 8 mm. 

10 EW-471K17 
Zestaw trzech końcówek do pompowania, instalowane bezpośrednio do końcówki zaciskowej. Końcówki 
przeznaczone są do pompowania materacy, piłek sportowych oraz do kół rowerów i aut osobowych. 

 
1) - do pistoletu EUROAIR DIGITAL. 
2) - do pistoletu EUROAIR. 
3) - do pistoletu PNEULIGHT, AIRMASTER STANDARD, AIRMASTER PREMIUM. 
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Urządzenia do napełniania kół 
 

 

 

AIRQUICK 
 
Zbiornik: Pojemność 6 litrów, maksymalne ciśnienie 16 bar 
Manometr: Ø 160 mm, 0 ÷ 10 bar, klasa dokładności 1.0 
Długość węża: 1000 mm 
Masa: 7,1 kg 
Temp. pracy: Od -10°C do +60°C 
 
Przenośne urządzenie do pracy mobilnej ze zbiornikiem powietrza 
do napełniania kół samochodów osobowych, ciężarowych oraz 
motocykli. Duży manometr, umieszczony ukośnie pod kątem 20°, 
umożliwia poprawny odczyt ciśnienia. Wbudowany zbiornik 
powietrza sprawia, że urządzenie może być wykorzystywane 
niezależnie od źródła sprężonego powietrza. Numer homologacji 
zbiornika CE 2004-0036. 
 

 

indeks końcówka opis 

EW-35020 wtykowa dwustronna Urządzenie AIRQUICK do pompowania kół kalibrowany. 

EW-35021 wtykowa dwustronna Urządzenie AIRQUICK do pompowania kół bez kalibracji. 

EW-35013 - Zawór do pompowania zbiornika AIRQUICK, GZ 1/2". 

EW-35016 - Zawór z kolankiem do pompowania zbiornika AIRQUICK, GW 1/2". 

EW-600 - Manometr do urządzenia AIRQUICK 160 mm 0 ÷ 10 bar. 

EW-350K161 wtykowa dwustronna Wąż z uchwytem i końcówką do pompowania AIRQUICK, L = 1 m. 

  
 

 

AIRMATE / PNEUMATE 
 
Materiał: Obudowa – aluminium, wyświetlacz – poliwęglan 
Zasilanie: 90 ÷ 230 V / 50 ÷ 60 Hz (regulowane) 
Moc: 16 W 
Klasa ochrony: IP 54 
Dokładność: ±0,5% 
Masa: 2,5 kg 
Wymiary: Ø 240 x 100 mm 
Temp. pracy: Od -40°C do +70°C 
 

 
 
Elektroniczne urządzenie do automatycznego napełniania powietrzem kół pojazdów - wystarczy ustawić określoną 
wartość ciśnienia. Przystosowane jest do pracy wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń, odporne na warunki 
pogodowe. Występuje w dwóch wersjach: AIRMATE przeznaczone dla stacji benzynowych oraz PNEUMATE 
posiadające więcej funkcji (m.in. możliwość napełniania azotem), dedykowane dla warsztatów samochodowych, 
wulkanizacyjnych, stacji kontroli pojazdów itp. Urządzenia posiadają certyfikat PTB oraz oznakowanie CE. 
Wąż z końcówką do pompowania oraz inne akcesoria stanowią osobną pozycję asortymentową. 
 

indeks 
maks. ciśn. 

napełniania [bar] 
ciśn. zasilania 

[bar] 
opis 

EW-47710 5,5 7 ÷ 16 Urządzenie AIRMATE do pompowania kół. 

EW-47730 10 12 ÷ 16 Urządzenie AIRMATE do pompowania kół. 

EW-47720 10 12 ÷ 16 Urządzenie PNEUMATE do pompowania kół. 

EW-477K34 - - Wąż gumowy z końcówką do pompowania DN 6, L=10 m. 

EW-477K29 - - Wąż PVC z końcówką do pompowania DN 6, L=10 m. 

EW-477K35 - - Wąż PVC z końcówką do pompowania DN 6,5, L=10 m. 

EW-477K43 - - Wąż PU spiralny z końcówką do pompowania DN 6,5, L=5 m. 

EW-477K42 - - Wąż PU spiralny z końcówką do pompowania DN 6,5, L=2,5 m. 

EW-477K31 - - Końcówka do pompowania kół. 
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