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Pistolety do wody niskociśnieniowe

Pistolety do wody niskociśnieniowe
Profesjonalne pistolety do wody przeznaczone do spryskiwania i zmywania wyposażenia. Ciśnienia robocze od 6 do 25 bar,
temperatura do +95°C. W zależności od typu pistoletu posiadają regulowaną dyszę, płynną regulację przepływu i blokadę spustu.
Konstrukcja z mosiądzu, stali nierdzewnej i wysokowytrzymałego tworzywa, z ergonomicznym uchwytem pistoletu.
Prądownice do wody (dysze nastawne z regulowanym przepływem) przeznaczone są również do spryskiwania i zmywania.
Ciśnienia robocze do 25 bar, konstrukcja z mosiądzu, stali nierdzewnej i wysokowytrzymałego tworzywa.
Pistolety do wody z podłączeniem do lanc – patrz dział „Urządzenia do piany, zmywania i dozowania”.
Uwaga: Pistolety do wody nie są przeznaczone i nie mogą być używane do pary wodnej! Stosowanie do gorącej wody
wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności!

Pistolety do wody NiTO
rysunek

indeks

przyłącze (wlot)

opis

GW 3/4” BSP
(z końcówką do
węża 5/8” i 3/4”)

Ekonomiczny, lekki pistolet do wody NiTO LIGHT
DUTY z tylnym spustem. Wykonany z mosiądzu,
osłona z niebieskiego poliuretanu.
Posiada regulowaną dyszę wylotową i płynną
regulację przepływu.
Maks. ciśnienie robocze: 8 bar.
Maks. temperatura pracy: +80°C.
Masa: ok. 0,26 kg.

NiTO
LIGHT DUTY
NT-28002A8

NiTO I

NT-53800A1

NT-63820A1

NT-59800A1
NT-53800A1
NT-53805A5

NT-53802A5
NT-59800A1

NT-53805A5

wtyk szybkozłącza
Uniwersalny, lekki, solidny i sprawdzony,
NiTO 1/2” *
wysokiej jakości - pistolet do wody NiTO I.
wtyk szybkozłącza Obudowa z wysokowytrzymałego czarnego
tworzywa, części wewnętrzne z mosiądzu i stali
NiTO 3/4” *
nierdzewnej, dysza z mosiądzu chromowanego.
wtyk szybkozłącza Uszczelnienia: EPDM / MBR.
NiTO CLICK 1/2” * Posiada regulowaną dyszę wylotową, płynną
regulację przepływu i blokadę spustu.
Maks. ciśnienie robocze: 6 bar (+40°C), 4 bar
(+60°C)
GW 1/2” BSP
Maks. temperatura pracy: +60°C
Masa: 0,295 kg.
Przepływ (3 bar): 8,5 l/min (wąski strumień)
GZ 1/2” BSP
10,5 l/min (szeroki strumień)

NT-53802A5

NT-40525A3

Ergonomiczny pistolet do gorącej wody NiTO
ERGO. Obudowa z wysokowytrzymałego
czarnego tworzywa, części wewnętrzne i dysza z
mosiądzu chromowanego. Uszczelnienia: NBR.
Posiada regulowaną dyszę wylotową, płynną
wtyk szybkozłącza
regulację przepływu i blokadę spustu.
NiTO 1/2” *
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Maks. temperatura pracy: +80°C
Masa: 0,50 kg
Przepływ: 26 l/min (2,5 bar), 50 l/min (5 bar),
58 l/min (7,5 bar)

NT-3000A0

Tradycyjny, solidny i sprawdzony, przemysłowy
pistolet do wody NiTO HEAVY DUTY. Odporny
na ciężkie warunki użytkowania. Wykonany z
mosiądzu, spust ze stali nierdzewnej izolowany.
Osłony z niebieskiej gumy EPDM.
Posiada regulowaną dyszę wylotową, płynną
regulację przepływu i blokadę spustu.
Maks. ciśnienie robocze: 25 bar
Maks. temperatura pracy: +80°C
Masa: ok. 1,1 kg
Przepływ (5 bar): 25 l/min (wąski strumień)
42 l/min (szeroki strumień)

NiTO ERGO

NiTO
HEAVY DUTY

GW 1/2” BSP

* - szybkozłącza NiTO – patrz dział „Szybkozłącza do wody mosiężne”
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Pistolety do wody NiTO
rysunek

przyłącze (wlot)

opis

NT-30550A3

GW 3/4” BSP

Przemysłowy, wysokiej jakości, ergonomiczny
pistolet NITO II do wody.
Uchwyt odseparowany od ścieżki przepływu
gorącej wody, co zapewnia komfort operatora.
Części wewnętrzne z aluminium, mosiądzu i stali
nierdzewnej. Obudowa z wysokowytrzymałego
tworzywa Orgalloy odpornego na uderzenia.
Uszczelnienia: EPDM / HBR.
Posiada płynną regulację przepływu i blokadę
spustu. Wymienne dysze wylotowe.
Maks. ciśnienie robocze: 25 bar
Maks. temperatura pracy: +90°C
Masa: ok. 0,7 kg
Przepływ z dyszą standardową 40 l/min (5 bar)

NT-30210A0

-

Zestaw dysz wylotowych do pistoletu NITO II.
Dysze 20, 30 i 60 l/min (5 bar), wykonane
z mosiądzu. Klucz imbusowy 3 mm do montażu
dysz.

indeks

NiTO II

Pistolety do wody AKBO BLUE KING, BLUE PRINCESS
rysunek

indeks

AK-MNP11-BL-LOG

przyłącze
(wlot)

opis

Wysokiej jakości, bardzo ergonomiczny pistolet do
wody AKBO BLUE KING.
Wykonany z mosiądzu, spust, kabłąk i elementy
zaworu ze stali nierdzewnej, osłony z gumy
EPDM, uszczelnienia z EPDM.
Posiada regulowaną dyszę wylotową, płynną
regulację przepływu oraz blokadę spustu.
Kabłąk
osłonowy
spustu
chroni
przed
GW 1/2” BSP
niekontrolowanym otwarciem strumienia wody
oraz przed uszkodzeniami.
Maks. ciśnienie robocze: 30 bar
Maks. temperatura pracy: +95°C
Masa: 0,945 kg
Wymiary: 190 x 145 x 50 mm
Przepływ z dyszą standardową 22,2 l/min (4 bar)

AK-BMTF001-BL

Wysokiej jakości, lekki i ekonomiczny pistolet do
wody AKBO BLUE PRINCESS.
Wykonany z mosiądzu, spust i elementy zaworu
ze stali nierdzewnej, osłony z gumy EPDM,
uszczelnienia z EPDM.
Posiada
płynną
regulację
przepływu.
Charakteryzuje się zmniejszonym zużyciem wody
GW 1/2” BSP
przy tej samej efektywności strumienia.
Maks. ciśnienie robocze: 25 bar
Maks. temperatura pracy: +95°C
Masa: 0,463 kg
Wymiary: 145 x 94 45 mm
Przepływ z dyszą standardową 19 l/min (4 bar)
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Pistolety do wody AKBO - mosiężne
rysunek

indeks

wersja

AK-MN001-BL

standard,
niebieski

AK-MNP01-BL

z kabłąkiem
osłonowym
spustu, niebieski

AK-MBP01-BK

z kabłąkiem
osłonowym
spustu,
zwiększony
przepływ (BIG
FLOW), czarny

opis

Pistolet do wody AKBO HEAVY DUTY.
Wykonany z mosiądzu, spust ze stali nierdzewnej
izolowany, osłony z gumy EPDM, uszczelnienia
z EPDM.
Posiada regulowaną dyszę wylotową, płynną
regulację przepływu oraz blokadę spustu.
Przyłącze: gwint wewnętrzny 1/2” BSP.
Wersja z kabłąkiem osłonowym spustu chroni
przed niekontrolowanym otwarciem strumienia
wody oraz przed uszkodzeniami.
Maks. ciśnienie robocze: 24 bar
Maks. temp. pracy: +95ºC
Masa: ok. 0,87 kg
Przepływ: 30 l/min (5 bar), 75 l/min (24 bar)
Wersja BIG FLOW o zwiększonym przepływie:
48 l/min (5 bar), 120 l/min (24 bar)

Pistolety do wody AKBO – ze stali nierdzewnej
rysunek

indeks

wersja

AK-RN001-BL

standard,
niebieski

AK-RN001-W

standard,
biały

AK-RNP01-BL

AK-RNP01-W

AK-RB001-BK

opis

Pistolet do wody AKBO HEAVY DUTY.
Wykonany ze stali nierdzewnej, spust izolowany,
z kabłąkiem
osłony z gumy EPDM, uszczelki z vitonu.
osłonowym
Posiada regulowaną dyszę wylotową, płynną
spustu, niebieski regulacją przepływu oraz blokadę spustu.
Przyłącze: gwint wewnętrzny 1/2” BSP.
Wersja z kabłąkiem osłonowym spustu chroni
z kabłąkiem
przed niekontrolowanym otwarciem strumienia
osłonowym
wody oraz przed uszkodzeniami.
spustu, biały
Maks. ciśnienie robocze: 24 bar
Maks. temp. pracy: +95ºC
Masa: ok. 0,87 kg
Przepływ: 30 l/min (5 bar), 75 l/min (24 bar)
zwiększony
przepływ (BIG
FLOW), czarny

Wersja o zwiększonym przepływie (BIG FLOW):
48 l/min (5 bar), 120 l/min (24 bar)
Wersja do sterylizacji wykonana ze stali
nierdzewnej AISI 316, osłony z silikonu, może być
sterylizowana (do +160ºC), przeznaczona jest dla
przemysłu farmaceutycznego.

AK-RN002-BL-LAT
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Pistolety do gorącej wody izolowane – ze stali nierdzewnej
rysunek

indeks

wersja

AK-RHP01-R

izolowany,
kabłąk osłony
spustu,
czerwony

AK- RHPB1-R

AK-RHP02-R-L40

opis

Pistolet do gorącej wody AKBO HEAVY DUTY.
Wykonany ze stali nierdzewnej. Osłony z gumy
EPDM, uszczelki z vitonu. Izolacja teflonowo –
izolowany,
powietrzna rękojeści i kabłąk osłonowy spustu
kabłąk osłony gwarantuje bezpieczną pracę.
spustu, o
Posiada regulowaną dyszą wylotową, płynną
zwiększonym
regulację przepływu oraz blokadę spustu.
przepływie (BIG Przyłącze: gwint wewnętrzny 1/2” BSP.
FLOW),
Ciśnienie robocze: 24 bar
czerwony
Maks. temperatura pracy: +95ºC
Masa: ok. 0,97 kg (1,2 kg wersja z lancą)
Przepływ: 30 l/min (5 bar), 70 l/min (24 bar)
Wersja o zwiększonym przepływie: 48 l/min
izolowany,
(5 bar), 120 l/min (24 bar)
kabłąk osłony
spustu, lanca
40 cm,
czerwony

Pistolety do wody RB
rysunek

indeks

PR-RB35

PR-RB35-SS

PR-RB65
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przyłącze
(wlot)

opis

Lekki, tworzywowy pistolet do wody dla przemysłu
spożywczego.
Wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen z
włóknem szklanym, dla RB35-SS – poliamid z
włóknem szklanym), tłok zaworu z mosiądzu
(RB35SS – stal nierdzewna), uszczelnienie – viton
(RB35-SS – EPDM), wyposażony w pierścienie
złącze
ochronne z miękkiej gumy.
obrotowe
Posiada płynną regulację przepływu.
GW 1/2” BSP Kabłąk
osłonowy
spustu
chroni
przed
niekontrolowanym otwarciem strumienia wody
oraz przed uszkodzeniami.
Maks. ciśnienie robocze: 12 bar
Maks. temperatura pracy: RB35:
+ 50°C
RB35-SS + 80°C
Masa: 0,440 kg
Przepływ max. 50 l/min

Pistolet do wody dla przemysłu spożywczego.
Wykonany z mosiądzu i stali nierdzewnej,
uszczelnienie – viton, pokryty niebieskim,
niebrudzącym, odpornym na uderzenia
tworzywem, wyposażony w pierścienie ochronne
z miękkiej gumy.
złącze
Posiada regulowaną dyszą wylotową, płynną
obrotowe
regulację przepływu oraz blokadę spustu.
GW 1/2” BSP Kabłąk osłonowy spustu chroni przed
niekontrolowanym otwarciem strumienia wody
oraz przed uszkodzeniami.
Maks. ciśnienie robocze: 24 bar
Maks. temp. pracy: + 60°C (chwilowo: + 90°C)
Masa: 1,045 kg
Przepływ max.: 60 l/min
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Pistolet do pracy w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
rysunek

indeks

wersja

AK-RNP01-BKEX

kabłąk
osłonowy
spustu, czarny

indeks

wersja

opis
Pistolet do wody AKBO HEAVY DUTY do pracy
w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem,
(ATEX). Posiada certyfikat TüV. Wykonany ze stali
nierdzewnej AISI 316, osłony z gumy EPDM,
uszczelki z vitonu.
Posiada regulowaną dyszę wylotową, płynną
regulację przepływu oraz blokadę spustu.
Przyłącze: gwint wewnętrzny 1/2” BSP.
Ciśnienie robocze: 24 bar
Maks. temp. pracy: +60ºC
Masa: ok. 0,97 kg
Przepływ: 30 l/min (5 bar), 70 l/min (24 bar)

Lekki pistolet do wody z tworzywa
rysunek

opis
Lekki pistolet do wody AKBO.
Wykonany z poliamidu PA6 wzmocnionego
włóknem szklanym, zawór i dźwignia ze stali
nierdzewnej, osłona z gumy EPDM, uszczelnienia
z EPDM i vitonu.
Posiada płynną regulację przepływu oraz blokadę
spustu. Spełnia wymogi FDA. Stosowany
w przemyśle spożywczym.
Przyłącze: gwint wewnętrzny 1/2” BSP
Ciśnienie robocze:12 bar
Maks. temp. pracy: +50ºC
Masa: ok. 0,48 kg
Przepływ: 30 l/min (5 bar), 70 l/min (24 bar).

AK-NN001-BL

lekki, niebieski

indeks

wersja

opis

AK-RBT01-BL-U

standard,
niebieski

AK-RBTB1-BL-U

o zwiększonym
przepływie
(BIG FLOW),
niebieski

Pistolet do wody ze stali nierdzewnej z tylnym
spustem. Osłony z gumy EPDM, uszczelnienie
z vitonu.
Posiada regulowaną dyszę wylotową, płynną
regulacją przepływu oraz blokadę spustu.
Przyłącze: gwint wewnętrzny 1/2” NPT.
Maks. ciśnienie robocze: 24 bar
Maks. temp. pracy: +95ºC
Masa: ok. 0,87 kg
Przepływ: 28 l/min (5 bar), 58 l/min (15 bar)
Wersja o zwiększonym przepływie: 48 l/min
(5 bar), 90 l/min (15 bar)

indeks

wersja

Pistolet do wody z tylnym spustem
rysunek

Pistolet do wody BABY
rysunek

AK- BABTN01-BL

AK-BABTLF1-BK
AK-BABTN01-BL

5312_PL2018_0_0
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5

opis

Pistolet do wody z aluminium z tylnym spustem.
Osłony i uszczelki z gumy EPDM, dźwignia spustu
ze stali nierdzewnej. Posiada regulacje przepływu.
Przyłącze: gwint wewnętrzny 1/2” BSP.
Maks. ciśnienie robocze: 12 bar
z wylotem z GW Maks. temp. pracy: +50ºC
Masa: ok. 0,37 kg
1/2” BSP,
Przepływ: 15 l/min (5 bar), 25 l/min (12 bar)
czarny
Dostępne również wersje z mosiądzu, ze stali
nierdzewnej oraz z szybkozłączem na wylocie.
standard,
niebieski
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Pistolet wodno - powietrzny
rysunek

indeks

opis

AK-AWLU1-BL

Lekki pistolet wodno – powietrzny (powietrze jest używane do
zwiększenia siły strumienia). Wykonany z aluminium, końcówki
z mosiądzu chromowanego, osłona z gumy EPDM, dysza
z tworzywa. Stosowany w zakładach przemysłu mięsnego.
Przyłącze: 2 x końcówka do węża 10 mm
Ciśnienie robocze: 5 bar

Dysza - prysznic AKBO
rysunek

indeks

opis

Lekka, ergonomiczna dysza prysznicowa do spryskiwania
warzyw, owoców, ryb, stołów roboczych w przemyśle
spożywczym,
dużych
kuchniach
i
zakładach
gastronomicznych. Wykonana z poliamidu (PA66) z zaworem
AK-KS002-BL wewnętrznym ze stali nierdzewnej. Uszczelnienia z EPDM
(kolor niebieski) (FDA, KTW/DVGW). Przyłącze: gwint wewnętrzny 1/2” BSP
Ciśnienie robocze: do 8 bar
Temperatura pracy: do +60°C
Masa: 0,3 kg
AK-KS002-W
(kolor biały)

Pistolety do wody HEAVY DUTY – osłony
rysunek

5312_PL2018_0_0

indeks

kolor

opis

NT-30071A3

niebieski

Osłona górna pistoletu do wody NiTO HEAVY
DUTY, wykonana z gumy EPDM.

AK-RECOVER-BL
AK-RECOVER-R
AK-RECOVER-Y
AK-RECOVER-G
AK-RECOVER-BK
AK-RECOVER-W

niebieski
czerwony
żółty
zielony
czarny
biały

Osłona górna pistoletu do wody AKBO HEAVY
DUTY, wykonana z gumy EPDM.

AK-RECOVER-BL-LAT

niebieski

Osłona górna pistoletu do wody AKBO HEAVY
DUTY, wykonana z silikonu.

NT-30072A3

niebieski

Osłona rękojeści pistoletu do wody NiTO HEAVY
DUTY, wykonana z gumy EPDM.

AK-REGRIPP-BL
AK-REGRIPP-R
AK-REGRIPP-Y
AK-REGRIPP-G
AK-REGRIPP-BK
AK-REGRIPP-W
AK-REGRIPP-BL-N
AK-REGRIPP-W-N

niebieski
czerwony
żółty
zielony
czarny
biały
niebieski
biały

AK-REGRIPP-BL-LAT

niebieski

Osłona rękojeści pistoletu do wody AKBO HEAVY
DUTY, wykonana z silikonu.

AK-REGRIPP-RHP-R

czerwony

Osłona rękojeści pistoletu do gorącej wody AKBO
RHP-…

6

Osłona rękojeści pistoletu do wody AKBO HEAVY
DUTY, wykonana z gumy EPDM.

Osłona rękojeści pistoletu do wody AKBO HEAVY
DUTY, wykonana z gumy EPDM (nowy model)
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Prądownice
Prądownice do wody (dysze nastawne z regulowanym przepływem) przeznaczone są do spryskiwania i zmywania. Ciśnienia
robocze do 25 bar, konstrukcja z mosiądzu, stali nierdzewnej i wysokowytrzymałego tworzywa.
Uwaga: Pistolety do wody nie są przeznaczone i nie mogą być używane do pary wodnej! Stosowanie do gorącej wody
wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności!

Prądownice NiTO
rysunek

indeks

przyłącze

materiał

NT-53750A3

wtyk NiTO 1/2”*

mosiądz
chromowany

NT-63750A3

wtyk NiTO 3/4”*

mosiądz
chromowany

NT-20300A9

gwint wewn. 3/4”

mosiądz
niklowany

NT-20000A4

końcówka do
węża 15/20 mm

mosiądz

NT-57140A1

wtyk NiTO 1/2”*

mosiądz
chromowany,
tworzywo

opis

Prądownice
(dysze
nastawne)
regulowane
poprzez
obrót.
Przeznaczone do węży 1/2” i 3/4”.
Przyłącza: wtyki szybkozłączy NiTO
(patrz dział „Szybkozłącza do wody
mosiężne”), gwint BSP oraz
końcówka do węża.
Ciśnienie robocze do 25 bar.

* - szybkozłącza NiTO – patrz dział „Szybkozłącza do wody mosiężne”

Prądownice MU

MU-5315
MU-5316

MU-5310
MU-5311

indeks

średnica
wewn. węża
[mm]

wymiar
b
[mm]

wymiar
h
[mm]

MU-5310

13

21

33

MU-5311

19

21

30

MU-5315

13

21

33

MU-5316

21

19

30

opis

Dysza regulowana z odcięciem
przepływu z końcówką do węża.

Dysza regulowana bez odcięcia
przepływu z końcówką do węża.

Prądownica lekka AKBO
rysunek

5312_PL2018_0_0

indeks

opis

AK-NSH01-BL

Lekka, ergonomiczna prądownica z płynną regulacją
przepływu przez obrót głowicy (zamknięta - wąski strumień szeroki strumień). Dysza z mosiądzu, głowica i uchwyt z
niebieskiego polipropylenu. Przyłącze z gwintem zewnętrznym
3/4” BSP. Ciśnienie robocze do 16 bar, temperatura pracy do
50°C. Przepływ: 110 l/min (5 bar), 150 l/min (16 bar). Masa
0,26 kg, długość 239 mm.
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Prądownice AKBO Heavy Duty
Przemysłowe prądownice do wody z regulowaną (poprzez obrót) dysza wylotową (od całkowitego zamknięcia poprzez strumień
wąski do szerokiego). Wykonane z mosiądzu, osłony i uszczelki z gumy EPDM. Przyłącze z gwintem wewnętrznym 1/2” BSP.
Ciśnienie robocze do 16 bar, temperatura pracy do 80°C. Przepływ: 110 l/min (5 bar), 150 l/min (16 bar). Stosowane w przemyśle
spożywczym, zakładach mięsnych i rybnych, browarach i wytwórniach napojów, kuchniach przemysłowych i mleczarniach.
kolor prądownicy

kolor uchwytu

czarny

niebieski

czarny

czerwony

AK-MSH02-W

czarny

biały

AK-RSH02-B

czarny

niebieski

AK-RSH02-R

czarny

czerwony

AK-RSH02-W

czarny

biały

AK-RSHW2-W

biały

biały

rysunek

materiał

indeks
AK-MSH02-BL

mosiądz

AK-MSH02-R

stal nierdzewna

Prądownice HANDIFIGHTER
Wysokiej jakości przemysłowe prądownice do wody z regulowaną (poprzez obrót) dyszą wylotową. Pierścień z gumy EPDM
zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiał prądownicy: mosiądz, materiał rury przedłużającej (wersja długa):
aluminium. Obudowa z wysokowytrzymałego tworzywa (acetal). Uszczelnienie NBR. Ciśnienie robocze: 16 bar. Średnica
zewnętrzna prądownicy 56 mm. Dostępna również wersja z przyłączem do testowania ciśnienia na wlocie do prądownicy
(GW 1/8” BSP).
rysunek

IN-59481-220

IN-59481-225

IN-59482-020

5312_PL2018_0_0

indeks

przyłącze

długość
[mm]

IN-59481-020
(krótka)

gwint zewn. 3/4”

120

IN-59481-120
(krótka)

końcówka do
węża 19 (20) mm

135

IN-59481-220
(długa)

gwint wewn. 3/4”

215

IN-59481-225
(długa)

gwint zewn. 1”

225

IN-59482-020
(krótka)

gwint zewn. 3/4”

120

IN-59482-125
(krótka)

końcówka do
węża 25 mm

135

IN-59482-220
(długa)

gwint wewn. 3/4”

215

IN-59482-225
(długa)

gwint zewn. 1”

225

8

dysza
[mm]

przepływ

kolor

7

75 l/min
(6 bar)

pomarańczowy

10

150 l/min
(6 bar)

czerwony
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Prądownica zginana WATER SAVER
Solidna prądownica do zmywania i czyszczenia wodą, której strumień
regulowany jest za pomocą ręcznego ugięcia gumowej dyszy. Przepływ jest
zamknięty, gdy dysza nie jest ugięta, co zapewnia oszczędność wody i czasu
przy pracy. Prądownica jest niezwykle odporna na uszkodzenia (poprzez
nadepnięcie, przejechanie pojazdem itp.). Water Saver występuje w 4 wersjach
z dyszami o różnym przepływie. Wykonanie z mosiądzu lub stali nierdzewnej,
dysza z czarnej gumy nitrylowej. Ciśnienie robocze do 7 bar, temperatura pracy
ciągłej do + 65°C (chwilowo do + 100°C). Długość 230 mm. Przyłącze z gwintem
wewnętrznym 3/4” BSP.

średnica dyszy / przepływ przy 4,5 bar

- / 13 l/min

13 mm / 23 l/min

9 mm / 23 l/min

4,5 mm / 17 l/min

indeks - mosiądz

AK-WMS01

AK-WMM01

AK-WML01

AK-WMR01

indeks – stal nierdzewna

AK-WRS01

AK-WRM01

AK-WRL01

AK-WRR01

Prądownica zginana BLUE NOZZLE
rysunek

indeks

opis

AK-BWNM045

Ekonomiczna prądownica do zmywania i czyszczenia wodą,
której strumień regulowany jest za pomocą ręcznego
ugięcia gumowej dyszy. Przepływ jest zamknięty, gdy dysza
nie jest ugięta, co zapewnia oszczędność wody i czasu przy
pracy. Prądownica jest niezwykle odporna na uszkodzenia
(nadepnięcie, przejechanie pojazdem, itp.). Wykonana
z niebieskiej gumy EPDM i mosiądzu. Ciśnienie robocze do
10 bar, temperatura pracy ciągłej do + 65°C. Przepływ 13,5
l/min przy 2,5 bar. Długość 230 mm, średnica 45 mm. Masa
0,28 kg. Przyłącze z gwintem wewnętrznym 3/4” BSP.

Osłony (uchwyty) do węży do czyszczenia i zmywania
Osłony (uchwyty) do węży do czyszczenia i zmywania
zabezpieczają końcówkę węża przed nadmiernym
przeginaniem oraz ułatwiają operowanie wężem.
Wykonane z gumy EPDM.

indeks

kolor

AK-PRH-21-BL
AK-PRH-21-R
AK-PRH-23-BL
AK-PRH-23-G
AK-PRH-23-R
AK-PRH-23-Y
AK-PRH-31-BL
AK-PRH-31-G
AK-PRH-31-R
AK-PRH-31-Y

niebieski
czerwony
niebieski
zielony
czerwony
żółty
niebieski
zielony
czerwony
żółty

A [mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

175

40

40

23,5

21

30

21

5

175

40

40

25

23,3

30

23,3

5

175

48,3

40

33,3

31,3

38

31,3

5

Inne typy osłon (uchwytów) i ograniczników ugięcia węży – patrz „Okucia do węży do myjek” w dziale DZIAŁY
SPECJALNE.

5312_PL2018_0_0
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Montaż pistoletów do wody do węża zasilającego
Większość pistoletów do wody posiada wlot z gwintem wewnętrznym 1/2” BSP lub 3/4” BSP. W zależności od potrzeb
istnieje wiele możliwości montażu węża do pistoletu (na stałe, z szybkozłączem, ze złączem obrotowym, z końcówką
ze sprężyną przeciwzałamaniową, z osłoną gumową) zapewniających odpowiednią do wykonywanej pracy
ergonomię i komfort użytkowania. Poniżej pokazano przykładowe kombinacje elementów montażowych.
przed montażem

po montażu

opis

- pistolet do wody Heavy Duty NT-3000A0, GW1/2”, mosiądz
- taśma teflonowa UG-TAPE-12
- końcówka mosiężna NT-2660DA4 z GZ 1/2” BSPT do węża 1/2”
- opaska ASFA-L (AB-03008761), 12-22 mm, szer. 9 mm, stal ocynk.
- wąż do wody z PVC 1/2” (ME-RAGNO-CR-12X18)
Najprostszy montaż pistoletu do wody do węża.

- pistolet do wody Heavy Duty NT-3000A0, GW1/2”, mosiądz
- taśma teflonowa UG-TAPE-12
- końcówka obrotowa ze stali nierdzewnej AK-SWIFB13-C17 z GZ 1/2” BSPT
do węża 1/2”
- tuleja zaciskowa ze stali nierdzewnej TI-L-24-08SS
- wąż gumowy do wody 1/2” (PR-TU2116T-13BL)
Trwały montaż tuleją zaciskową. Końcówka obrotowa umożliwia obrót
pistoletu bez skręcania węża.

- pistolet do wody Heavy Duty NT-3000A0, GW1/2”, mosiądz
- złącze obrotowe AK-SWC-08 z GZ/GW 1/2” BSP, mosiądz chromowany
- końcówka ze stali nierdzewnej AK-RVST13-C17-SP z GZ 1/2” BSP ze
sprężyną przeciwzałamaniową do węża 1/2”
- tuleja zaciskowa ze stali nierdzewnej TI-L-24-08SS
- wąż gumowy do wody 1/2” (PR-TU2116T-13BL)
Trwały montaż tuleją zaciskową. Złącze obrotowe umożliwia obrót pistoletu
bez skręcania węża. Sprężyna przeciwzałamaniowa zabezpiecza koniec węża
przed załamywaniem się.

- pistolet do wody Heavy Duty NT-3000A0, GW1/2”, mosiądz
- uszczelka metalowo – gumowa TI-UDB-08SS
- złącze obrotowe AK-SWC-08 z GZ/GW 1/2” BSP, mosiądz chromowany
- wtyk szybkozłącza NiTO CLICK NT-59640A3 z GZ 1/2” BSP, mosiądz
chromowany
- gniazdo szybkozłącza NiTO CLICK NT-5952GA3 z GW 1/2” BSP, mosiądz
chromowany
- końcówka ze stali nierdzewnej AK-RVST13-C17-SP z GZ 1/2” BSP ze
sprężyną przeciwzałamaniową do węża 1/2”
- tuleja zaciskowa ze stali nierdzewnej TI-L-24-08SS
- osłona gumowa AK-PRH-23-BL
- wąż gumowy do wody 1/2” (PR-TU2116T-13BL)
Trwały montaż tuleją zaciskową. Szybkozłącze umożliwia obrót i odłączenie
pistoletu od węża. Sprężyna przeciwzałamaniowa zabezpiecza koniec węża
przed załamywaniem się. Osłona chroni również wąż przed załamywaniem
i zapewnia wygodny chwyt węża.

5312_PL2018_0_0
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Końcówki AKBO ze sprężyną przeciwzałamaniową i złączem obrotowym
Końcówki do węży ze sprężyną przeciwzałamaniową eliminują załamywanie się węża zasilającego w trakcie
manipulowania pistoletem do wody przyłączonym do węża. Końcówki ze złączem obrotowym umożliwiają obrót
pistoletu bez skręcania węża. Końcówki wykonane są ze stali nierdzewnej, długość sprężyny ok. 190 mm. Ciśnienie
robocze do 40 bar.
rysunek

przyłącze

indeks
AK-RVST13-C17-SP
AK-RVST13-C20-SP
AK-RVST16-C21-SP

GZ 1/2”
BSP

AK-RVST19-C24-SP

AK-RVSW13-C20-F-SP

GW 1/2”
BSP

AK-SWIFB13-C17-SP
AK-SWIFB13-C20-SP
AK-SWIFB16-C21-SP

GZ 1/2”
BSPT

średnica
kołnierza
[mm]
17

średnica
węża
[cal]
1/2

średnica
przelotu
[mm]
10

20

1/2

10

21

5/8

13

24

3/4

14

20

1/2

10

17

1/2

10

20

1/2

10

21

5/8

13

AK-SWIFB19-C24-SP

24

3/4

14

AK-SWIFB13-C17

17

1/2

10

AK-SWIFB13-C20

20

1/2

10

21

5/8

13

24

3/4

14

24

3/4

14

AK-SWIFB16-C21

GZ 1/2”
BSPT

AK-SWIFB19-C24
AK-SWIFB19-C24-12

GZ 3/4”
BSPT

opis

Końcówka ze sprężyną
przeciwzałamaniową

Końcówka ze sprężyną
przeciwzałamaniową i
złączem obrotowym

Końcówka ze złączem
obrotowym

Złącza obrotowe AKBO
Złącza obrotowe przeznaczone do montażu pistoletów do wody lub innych podobnych zastosowań eliminujących
skręcanie węży w instalacji. Wykonane z mosiądzu, mosiądzu chromowanego lub stali nierdzewnej. Przyłącza
z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym, zawsze z uszczelnieniem płaskim. Uszczelki z EPDM (dla mosiądzu)
lub vitonu (dla stali nierdzewnej). Ciśnienie robocze do 30 bar.
rysunek

1

1

5312_PL2018_0_0

2

2

indeks

gwint 1

gwint 2

AK-SWM-09-08
AK-SWM-09-12-08
AK-SWM-09-M-08
AK-SWM-09-M-08-12
AK-SWM-12-12
AK-SWM-14-12-08
AK-SWM-18-16
AK-SWC-09-08
AK-SWC-09-12-08
AK-SWR-09-08
AK-SWR-09-12-08
AK-SWR-09-M-08
AK-SWR-09-M-08-12
AK-SWR-12-12
AK-SWR-14-12-08
AK-SWR-18-16

GW 1/2”
GW 3/4”
GZ 1/2”
GZ 1/2”
GW 3/4”
GW 3/4”
GW 1”
GW 1/2”
GW 3/4”
GW 1/2”
GW 3/4”
GZ 1/2”
GZ 1/2”
GW 3/4”
GW 3/4”
GW 1”

GZ 1/2”
GZ 1/2”
GZ 1/2”
GZ 3/4”
GZ 3/4”
GZ 1/2”
GZ 1”
GZ 1/2”
GZ 1/2”
GZ 1/2”
GZ 1/2”
GZ 1/2”
GZ 3/4”
GZ 3/4”
GZ 1/2”
GZ 1”

11

średnica
przelotu
[mm]

materiał

9
mosiądz
12
14
18
9

mosiądz chromowany

9
stal nierdzewna
12
14
18
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Pistolety do wody i chłodziwa dla obrabiarek CNC

rozmiar dyszy
Ø 2 mm
Ø 4 mm

5312_PL2018_0_0

4
4 l/min
16 l/min

indeks

przyłącze

opis

EW-40403

wtyk DN 12

EW-40404

końcówka do węża 13 mm

EW-40406

końcówka do węża 19 mm

EW-40430

gwint wewnętrzny 1/2”

Pistolet MULTICLEAN z regulacją strumienia
przepływu
i
dźwignią
spustową
z zabezpieczeniem.
Solidna
mosiężna
konstrukcja. Szczególnie zalecany do obrabiarek
CNC do chłodziwa oraz do mycia części.
Ciśnienie robocze: do 40 bar
Temp. pracy: od +5ºC do +90ºC
Masa: 1,05 kg

EW-160K4

dysza Ø 2 mm

EW-160K4A

dysza Ø 4 mm

Dysza do pistoletu MULTICLEAN. Standardowo w
pistolecie dysza Ø 2 mm.
Materiał: mosiądz.

indeks

przyłącze

opis

EW-41603

wtyk DN 12

EW-41604

końcówka do węża 13 mm

EW-41606

końcówka do węża 19 mm

EW-41630

gwint wewnętrzny 1/2”

Pistolet PROFICLEAN z regulacją strumienia
przepływu
i
dźwignią
spustową
z zabezpieczeniem. Solidna i lekka aluminiowa
konstrukcja. Szczególnie zalecany do obrabiarek
CNC do chłodziwa oraz do mycia części.
Ciśnienie operacyjne: od 4 do 6 bar
Ciśnienie maksymalne: do 25 bar
Temp. pracy: od +5ºC do +90ºC
Masa: 0,75 kg

EW-41699

dysza Ø 2 mm

EW-41698

dysza Ø 4 mm

EW-41697

dysza Ø 5,5 mm

Dysza do pistoletu PROFICLEAN L = 13 mm.
Standardowo w pistolecie dysza Ø 2 mm.
Materiał: mosiądz niklowany.

Wielkość przepływu w zależności od ciśnienia przy całkowicie otwartym zaworze
ciśnienie [bar]
6
10
16
25
5 l/min
6,3 l/min
8 l/min
10 l/min
20 l/min
25 l/min
32 l/min
40 l/min

12

40
13 l/min
50 l/min
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