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Urządzenia do piany, zmywania i dozowania 
 

Czyszczenie wodą, roztworem środka czyszczącego i detergentu, czyszczenie pianą i dezynfekcja stosowane jest 
powszechnie szczególnie w przemyśle spożywczym, handlu i usługach. Do natryskiwania środka czyszczącego, 
nakładania piany i zmywania służą wielofunkcyjne pistolety wyposażone w wymienne lance i dysze o różnej 
charakterystyce przepływu. Odpowiednie stężenie środka czyszczącego uzyskiwane jest za pomocą urządzeń 
dozujących, które mogą jednocześnie służyć do wytwarzania piany. 
 

Wielofunkcyjne pistolety NiTO COMBI do lanc i dysz, dysze i lance 
 

rysunek indeks przyłącze (wlot) opis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NT-53105A1 
 

           
   
   NT-59105A1         NT-53205A1       NT-53305A1 

NT-53105A1 
wtyk szybkozłącza 

NiTO 1/2” * 

Pistolet NiTO I COMBI do wody z 
szybkozłączem NiTO 1/2” * do lancy na 
wylocie Obudowa z wysokowytrzymałego 
tworzywa, szybkozłącze z mosiądzu 
chromowanego. Posiada  płynną regulację 
przepływu i blokadę spustu. 
Maks. ciśnienie robocze: 6 bar (+40°C), 
4 bar (+60°C). 
Maks. temperatura pracy: +60°C. 
Masa: ok. 0,3 kg. 
Przepływ: 8,5-10 l/min (3 bar). 

NT-59105A1 
wtyk szybkozłącza 
NiTO CLICK 1/2” * 

NT-53205A1 GW 1/2” BSP 

NT-53305A1 GZ 1/2” BSP 

 

NT-40803A3 
wtyk szybkozłącza 

NiTO 1/2” * 

Pistolet NiTO ERGO COMBI do wody z 
szybkozłączem NiTO 1/2” * do lancy na 
wylocie. Obudowa z wysokowytrzymałego 
tworzywa, szybkozłącze z mosiądzu 
chromowanego. Posiada  płynną regulację 
przepływu i blokadę spustu. 
Maks. ciśnienie robocze: 12 bar . 
Maks. temperatura pracy: +80°C. 
Masa: ok. 0,5 kg. 
Przepływ: 50 l/min (5 bar). 

 

NT-30800A3 GW 3/4” BSP 

Pistolet NITO II COMBI do wody z 
szybkozłączem NiTO 1/2” * do lancy na 
wylocie. Obudowa z wysokowytrzymałego 
tworzywa, szybkozłącze z mosiądzu 
chromowanego. Posiada  płynną regulację 
przepływu i blokadę spustu. 
Maks. ciśnienie robocze: 25 bar. 
Maks. temperatura pracy: +90°C. 
Masa: ok. 0,7 kg. 
Przepływ: 40 l/min (5 bar). 

 
NT-57140A1 

wtyk szybkozłącza 
NiTO 1/2” * 

Krótka dysza regulowana z mosiądzu 
chromowanego i tworzywa. 

 

NT-57076A3 
wtyk szybkozłącza 

NiTO 1/2” * 
Lanca 17 cm, z dyszą małą, z tworzywa, 

czarna. 

 
NT-57096A3 

wtyk szybkozłącza 
NiTO 1/2” * 

Lanca 17 cm, z dyszą dużą, z tworzywa, 
niebieska. 

 

* - Szybkozłącza NiTO ORIGINAL - patrz „Szybkozłącza do wody mosiężne” w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA ! 
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Zestawy NiTO Clean do czyszczenia pianą  zmywania 
 

Czyszczenie pianą jest efektywne i daje znaczące korzyści ekonomiczne w porównaniu do innych metod. Warstwa 
piany jest rozprowadzana na czyszczonej powierzchni za pomocą urządzenia NITO CLEAN. Urządzenie składa się 
z pistoletu NITO w wersji COMBI, zbiornika na środek czyszczący z inżektorem i dyszami dozującymi. Ciecz 
czyszcząca i pianotwórcza dozowana jest ze zbiornika poprzez dysze o dobranej wielkości (od 0,4% do 10% 
koncentracji środka czyszczącego), przepływając następnie przez inżektor zasysający powietrze, tworząc strumień 
piany na wylocie z dyszy inżektora. Po uzyskaniu czyszczącego efektu piany jest ona zmywana wodą za pomocą 
przyłączonej do pistoletu dyszy do zmywania.  
 

rysunek indeks 
pojemność 
zbiornika 

[l] 
opis 

 
 

                  NT-57087A1                           NT-57086A1 
 

NT-57087A1 1,4 

Zestaw do piany i zmywania: pistolet 
NITO I COMBI (NT-53105A1), zbiornik 
na środek czyszczący z inżektorem do 
piany, wężem ssącym i zestawem dysz 
dozujących, lanca 17 cm z dyszą do 
zmywania. 
Maks. ciśnienie robocze: 6 bar. 
Maks. temperatura pracy: +40°C. 
 

NT-57086A1 2,5 

        
 
                NT-40805A3                             NT-40806A3 
 

NT-40805A3 1,4 
Zestaw do piany i zmywania: pistolet 
NITO ERGO COMBI, zbiornik na 
środek czyszczący z inżektorem do 
piany, wężem ssącym i zestawem dysz 
dozujących, lanca 17 cm z dyszą do 
zmywania. 
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar . 
Maks. temperatura pracy: +60°C. 
 

NT-40806A3 2,5 

    

NT-57006A8 1,4 / 2,5 Inżektor do piany z wężem ssącym 

NT-40020A3 1,4 / 2,5 
Inżektor do piany  z uchwytem NiTO 
ERGO, z wężem ssącym 

       

NT-11-50A8 1,4 

Zbiornik do ze stawu NiTO Clean 
biały 
(dostępne inne kolory) 

NT-11-53A8 2,5 

   

NT-57008A8 - 
Zestaw 14 dysz dozujących (0,4% - 
10%). 

 
NT-57009A8 1,4 / 2,5 Zaślepka do zbiornika NiTO Clean. 

http://www.tubes-international.com/
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Wielofunkcyjne zawory kulowe AKBO w osłonie 
 
 

 
Zawory kulowe 1/2” ze stali nierdzewnej do wielofunkcyjnego zastosowania do wody zimnej i gorącej, środków 
czyszczących, piany. Mogą być stosowane samodzielnie lub z szybkozłączami umożliwiającymi podłączenie wielu 
rodzajów lanc i dysz. Zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem zaworu poprzez upadek na jego dźwignię.  
Zawór BALR posiada solidną osłonę z gumy EPDM chroniącą zawór i podłogę przed uszkodzeniem w przypadku 
upadku. Osłona ta stanowi również izolację termiczną umożliwiając bezpieczne użytkowanie do gorącej wody. 
Zawór BARR ze stali nierdzewnej AISI 316 posiada kabłąki chroniące dźwignię zaworu przed przypadkowym 
otwarciem i jednocześnie umożlwiające wygodne trzymanie zaworu. 

 

rysunek opis przyłącze 1  przyłącze 2 indeks 

    

Zawór w osłonie 
 
Zawór 1/2” ze stali nierdzewnej 
AISI 304 (uszczelnienie PTFE), w 
osłonie z gumy EPDM. 
Ciśnienie robocze: do 60 bar 
Temperatura pracy: do + 95°C 

GW 1/2” BSP 

GW 1/2” BSP 
z nakrętką, 
uszczelka 
płaska  
(viton) 

AK-BALR001-BL 

   

Zawór w osłonie,  
z szybkozłączem 
 
Zawór 1/2” ze stali nierdzewnej 
AISI 304 (uszczelnienie PTFE) w 
osłonie z gumy EPDM, z gniazdem 
szybkozłącza DN11,8* w osłonie. 
Ciśnienie robocze: do 60 bar 
Temperatura pracy: do + 95°C 

gniazdo 
szybkozłącza 
DN11,8 w 
osłonie z 
gumy EPDM* 

GW 1/2” BSP 
z nakrętką, 
uszczelka 
płaska  
(viton) 

AK-BALRCP1-BL 

gniazdo 
szybkozłącza 
DN11,8 w 
osłonie z 
nylonu* 

AK-BALRCP1-NBL 

  

Zawór ze stali AISI 316  
z kabłąkami, z szybkozłączem 
 
Zawór 1/2” ze stali nierdzewnej 
AISI 316 (uszczelnienie PTFE),  
z mechaniczną osłoną dźwigni 
kabłąkami, z gniazdem 
szybkozłącza DN 11,8* 
w gumowej osłonie. 
Ciśnienie robocze: do 60 bar 
Temperatura pracy: do + 95°C 

gniazdo 
szybkozłącza 
DN11,8 w 
osłonie z 
gumy EPDM* 

GW 1/2” BSP 
z nakrętką, 
uszczelka 
płaska  
(viton) 

AK-BARRCP2-BL 

 

* - Szybkozłącza DN11,8 - patrz grupa „Szybkozłącza do wody nierdzewne” w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA ! 

 

http://www.tubes-international.com/
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Wielofunkcyjne pistolety AKBO do montażu lanc i dysz 
 

Lance i dysze do piany i do spryskiwania rozszerzają zastosowanie 
pistoletów do wody. Dysze umożliwiają uformowanie stałego strumienia 
płynu odpowiedniego do zastosowania. Lance ułatwiają operatorowi 
dotarcie strumieniem płynu do trudniej dostępnych powierzchni. 
Lance i dysze mogą być łatwo wymieniane, przystosowując pistolet do 
innych funkcji. Pistolety do wody AKBO w tej wersji posiadają na wylocie 
przyłącze z gwintem zewnętrznym 1/2” BSP (do którego można przykręcić 
lance z GW 1/2”) lub zamontowane gniazdo szybkozłącza DN 11,8* 
w gumowej osłonie, do którego można łatwo przyłączać lance i dysze 
z wtykiem szybkozłącza tego typu. 

 

Pistolety z mosiądzu i stali nierdzewnej do montażu lanc i dysz 

rysunek indeks wersja opis 

Pistolety z przyłączem do lancy na wylocie GZ 1/2” BSP  

Pistolet do piany i spryskiwania 
do montażu lanc i dysz 
 

Posiada  płynną regulację 
przepływu i blokadę spustu.  
Spust ze stali nierdzewnej,  
osłony z niebieskiej gumy EPDM, 
uszczelki z EPDM (FDA, DVGW) 
lub vitonu (FDA, dla wersji ze stali 
nierdzewnej).  
 

Przyłącze (wlot): GW 1/2” BSP 
 

Maks. ciśnienie robocze: 24 bar 
Maks. temperatura pracy: +95°C 
 

Zwiększony przepływ w stosunku 
do typowych pistoletów (lepsza 
jakość piany). 
 

Automatyczne zamknięcie 
przepływu przy zwolnionym 
spuście. 
 

Masa ok. 0,87 kg (0,97 kg dla 
wersji z szybkozłączem. 

 

AK-KLML002-BL 
mosiądz,  
bez izolacji na spuście 

AK-CL002-BL 
mosiądz chromowany, 
izolacja na spuście 

AK-RL002-BL 
stal nierdzewna AISI 316, 
izolacja na spuście 

Pistolety z gniazdem szybkozłącza DN11,8* do lancy na wylocie 

 

AK-KLMCP2-BL 
mosiądz,  
bez izolacji na spuście 

AK-CLCP2-BL 
mosiądz chromowany, 
izolacja na spuście 

AK-RLCP2-BL 
stal nierdzewna,  
izolacja na spuście  

 

Lekkie pistolety z poliamidu do montażu lanc i dysz 

rysunek indeks wersja (przyłącze wylot) opis 

                
1                                    2 

         
3                                  4 

AK-NL002-BL GZ 1/2” BSP  (rys.1) 

Lekki pistolet  z poliamidu  
do piany i spryskiwania do 
montażu lanc i dysz 
 
Wykonany z wzmocnionego 
włóknem szklanym poliamidu 
PA66.  
Spust, sprężyna i trzpień zaworu ze 
stali nierdzewnej, uszczelnienia z  
EPDM.  
Osłony z niebieskiej gumy EPDM.  
 
Przyłącze (wlot): GW 1/2” BSP 
 
Maks. ciśnienie robocze: 12 bar 
Maks. temperatura pracy: +50°C 
 
Masa: ok. 0,66 kg 

AK-NLCP2-BL 
gniazdo szybkozłącza    
DN11,8* (rys.2) 

AK-NL014-BL GZ 1/4” BSP (rys.3) 

AK-NLFW2 

zamontowana płaska dysza 
do piany (AK-LANF002) do 
pianowania i spryskiwania 
przy niskim ciśnieniu (rys.4) 

 

* - Szybkozłącza DN11,8 - patrz grupa „Szybkozłącza do wody nierdzewne” w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA ! 
 

http://www.tubes-international.com/
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Dysze i lance do piany i spryskiwania AKBO do montażu do pistoletów i zaworów 
 

Dysze służą do uformowania strumienia wody lub piany, zapewniając efektywne pokrycie czyszczonych powierzchni 
płynem przy optymalnym wydatku wody dla danego ciśnienia. Dysze mogą być montowane do pistoletów i zaworów 
za pomocą lanc ułatwiających operowanie strumieniem wody lub bezpośrednio, wykorzystując odpowiednie adaptory 
gwintowe, oraz wtyki i gniazda szybkozłączy, w szczególności szybkozłączy AKBO DN11,8 (patrz dział 
„Szybkozłącza do wody nierdzewne”). Dysze najczęściej wyposażone są w osłony z tworzywa, gumy 
(w szczególnych przypadkach ze stali nierdzewnej), których głównym zadaniem jest ochrona czyszczonych 
powierzchni, a także dyszy, przed uszkodzeniem. 
 

Dysze do piany  

rysunek opis indeks 

        

Dysza do piany 50200 
GZ 1/2” BSP, stal nierdzewna,  
kąt rozwarcia strumienia 50°,  
wydatek 200 l/min przy ciśnieniu 20 bar 

AK-NOZ50200 

       

Osłona dyszy do piany  
Materiał: poliamid (nylon) zgodny z 1935/2004/EC. 
Montaż poprzez nasunięcie na dyszę – umożliwia łatwą 
wymianę osłony. 

AK-NOPRON-08-W 

 

Dysza do piany w osłonie z wtykiem szybkozłącza 
Dysza do piany 50200, zmontowana z wtykiem szybkozłącza 
DN 11,8* (AK-ADAPN-08-F), stal nierdzewna, z osłoną dyszy 

AK-ADAFN-08-NR-NW 

 

Lance do piany 

rysunek opis 
długość 

[cm] 
indeks 

  

Lanca  
2 x GW 1/2” BSP, stal nierdzewna 

22 AK-LANCM22-F 

50 AK-LANCM50-F 

 

Lanca z wtykiem szybkozłącza 
GW 1/2” BSP, stal nierdzewna, zmontowana z 
wtykiem szybkozłącza DN 11,8* 

22 AK-LANCM22-A 

50 AK-LANCM50-A 

60 AK-LANCM60-A 

 

Lanca z wtykiem szybkozłącza, dyszą i osłoną 
Kompletna lanca ze stali nierdzewnej, z dyszą do 
piany 50200, w białej nylonowej osłonie, z wtykiem 
szybkozłącza DN 11,8*. 

22 AK-LANCM22-NA-NW 

50 AK-LANCM50-NA-NW 

60 AK-LANCM60-NA-NW 

 

Płaskie dysze do piany 

rysunek opis indeks 

 

Płaska dysza do piany 
Materiał: tworzywo 
Przeznaczona do pianowania przy niskim ciśnieniu od 2,5 bar 
(najlepszy efekt przy 3,5 ÷ 4 bar), może być również używana 
do spryskiwania i zmywania czyszczonych powierzchni. 
AK-LANF002 – GW 1/4” BSP 
AK-LANFA02 – wtyk szybkozłącza DN 11,8* (stal nierdzewna) 

AK-LANF002 

 

AK-LANFA02 

* - Szybkozłącza DN11,8 - patrz grupa „Szybkozłącza do wody nierdzewne” w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA ! 

  

http://www.tubes-international.com/
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Dysze i lance spryskujące AKBO do montażu do pistoletów i zaworów 
 
Montaż kompletnej lancy spryskującej 

 
N – dysza spryskująca 1/4”, S – mufa (GW 1/4” BSP), L – lanca (2 x GZ 1/4” BSP), A - wtyk szybkozłącza DN 11,8*, 
R – adaptor (GW 1/4” BSP / GW 1/2” BSP), PB – osłona dyszy gumowa, NB – osłona dyszy nylonowa 
W połączeniach gwintowych nierozłącznych używać uszczelniacza anaerobowego. 

 

Dysze spryskujące 1/4” o prostym skoncentrowanym strumieniu FULL JET 

rysunek / opis  indeks 
wydatek 

przy 20 bar 
[l/min] 

 indeks 
wydatek 

przy 20 bar 
[l/min] 

 indeks 
wydatek 

przy 20 bar 
[l/min] 

    
stal nierdzewna , GZ 1/4” BSPT 

 AK-NOZ0013 13,3  AK-NOZ0030* 31  AK-NOZ0060 61 

 AK-NOZ0015 15,3  AK-NOZ0035 36  AK-NOZ0070 71 

 AK-NOZ0020 20  AK-NOZ0040 41  AK-NOZ0080 82 

 AK-NOZ0025 25  AK-NOZ0050 51  AK-NOZ0090 92 

* - najczęściej stosowane 
 

Dysze spryskujące 1/4” o płaskim kątowym strumieniu 

kąt rozwarcia strumienia 5° 15° 25° 40° 50° 65° wydatek 
przy 20 bar 

[l/min] rysunek indeks 

 
stal nierdzewna 
GZ 1/4” BSPT 

 

- AK-NOZ1513 AK-NOZ2513 AK-NOZ4013 - - 13,3 

- AK-NOZ1514 AK-NOZ2514 - - - 14,3 

AK-NOZ0515 AK-NOZ1515 AK-NOZ2515 AK-NOZ4015* AK-NOZ5015 AK-NOZ6515 15,3 

AK-NOZ0520 AK-NOZ1520 AK-NOZ2520* AK-NOZ4020 AK-NOZ5020 AK-NOZ6520 20 

AK-NOZ0525 AK-NOZ1525 AK-NOZ2525 AK-NOZ4025 - - 26 

AK-NOZ0530 AK-NOZ1530* AK-NOZ2530* AK-NOZ4030 - AK-NOZ6530 31 

- AK-NOZ1535 AK-NOZ2535 AK-NOZ4035 - - 36 

AK-NOZ0540 AK-NOZ1540 AK-NOZ2540 AK-NOZ4040 - - 41 

- AK-NOZ1550 AK-NOZ2550 AK-NOZ4050 - - 51 

- AK-NOZ1560 AK-NOZ2560* AK-NOZ4060 - - 62 

* - najczęściej stosowane 
 

Akcesoria montażowe lanc spryskujących 1/4” 

rysunek opis indeks 

1                     2    

1. Mufa 
GW 1/4” BSP, stal nierdzewna 
2. Adaptor  
GW 1/4” BSP / GW 1/2” BSP, stal nierdzewna 

AK-MUFFE-04 

AK-NIP5025-R 

 

Osłony dysz spryskujących 1/4” - metalowe 

rysunek opis indeks 

1      2   

1. Osłona 
2 x GW 1/4” BSP, stal nierdzewna  
2. Osłona z wtykiem szybkozłącza 
GW 1/4” BSP / wtyk szybkozłącza DN11,8*, stal nierdzewna 

AK-NOPROT-04-RVS 

AK-NOPROT-04-RA 

* - Szybkozłącza DN11,8 - patrz grupa „Szybkozłącza do wody nierdzewne” w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA ! 

http://www.tubes-international.com/
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Dysze i lance spryskujące AKBO do montażu do pistoletów i zaworów 
 

Osłony dysz spryskujących 1/4” 

opis 
indeks 

niebieska czerwona żółta zielona czarna biała szara 

Osłona nylonowa 

 
Osłona dyszy spryskującej 1/4”. 
Materiał: poliamid (nylon) 
zgodny z 1935/2004/EC. 
Montaż pomiędzy 
dyszą a lancą  - uniemożliwia 
zagubienie osłony. 

AK-NOPRON-04-BL* AK-NOPRON-04-R AK-NOPRON-04-Y AK-NOPRON-04-G AK-NOPRON-04-BK AK-NOPRON-04-W AK-NOPRON-4-GY 

       

Osłona gumowa 

 
Osłona dyszy spryskującej 
1/4”. 
Materiał: guma EPDM. 
Montaż poprzez nasunięcie na 
dyszę – umożliwia łatwą 
wymianę osłony. 

AK-NOPROT-04-BL* AK-NOPROT-04-R AK-NOPROT-04-Y AK-NOPROT-04-G AK-NOPROT-04-BK - - 

  

  

 

- - 

* - najczęściej stosowane 

 

Lance spryskujące 1/4” 

rysunek opis 
długość 

[cm] 
indeks 

 

Lanca prosta 
stal nierdzewna AISI 304, 2 x GZ 1/4” BSP, ciśnienie 
robocze do 400 bar, temperatura do 150°C 

25 AK-LACX02XXX 

60 AK-LACX06XXX 

90 AK-LACX09XXX 

120 AK-LACX12XXX 

 

Lanca zagięta 
stal nierdzewna AISI 304, 2 x GZ 1/4” BSP, ciśnienie 
robocze do 400 bar, temperatura do 150°C 

25 AK-LABX02XXX 

50 AK-LABX05XXX 

70 AK-LABX07XXX 

90 AK-LABX09XXX 

120 AK-LABX12XXX 

 
 

 

Lanca prosta izolowana 
stal nierdzewna AISI 304 i tworzywo, 2 x GZ 1/4” BSP, 
ciśnienie robocze do 400 bar, temperatura do 150°C 

50 AK-LACB05XXX  (niebieska) 

70 AK-LACP07XXX (czarna) 

90 AK-LACP09XXX (czarna) 

120 AK-LACP12XXX (czarna) 

 

Lanca zagięta izolowana  
stal nierdzewna AISI 304 i tworzywo, 2 x GZ 1/4” BSP, 
ciśnienie robocze do 400 bar, temperatura do 150°C 

70 AK-LABP07XXX (czarna) 

90 AK-LABP09XXX (czarna) 

 

Lanca z dyszą w osłonie i szybkozłączem 
Lanca z dyszą spryskującą 2530 (1/4”, 25°, 30 l/min - 
20 bar) w niebieskiej gumowej osłonie, z wtykiem 
szybkozłącza DN 11,8*.  

25 AK-LACX02ASPB2530 

 

Lanca z dyszą w osłonie i adaptorem 
Lanca z dyszą spryskującą 1530 (1/4”, 15°, 30 l/min - 
20 bar) w niebieskiej gumowej osłonie, z adaptorem z 
GW 1/2” BSP 

60 AK-LACX06RSPB1530 

Dostępne inne kombinacje montażowe typu i długości lanc, typów dysz, typów i kolorów osłon w tych konfiguracjach. 

 

Dysze spryskujące 1/4” z szybkozłączem 

rysunek opis indeks 

 

Dysza w osłonie z krótkim wtykiem szybkozłącza  
Dysza spryskująca 2530 – (1/4”, 25°, 30 l/min - 20 bar) w 
niebieskiej gumowej osłonie, z krótkim wtykiem szybkozłącza  
DN 11,8* (indeks wtyku: AK-ADAPN-04-F-S, stal nierdzewna). 

AK-ADASN-04-2530-BL 

 

Dysza w osłonie z długim wtykiem szybkozłącza  

Dysza spryskująca 2530 – (1/4”, 25°, 30 l/min - 20 bar) w 
niebieskiej gumowej osłonie, z długim wtykiem szybkozłącza  
DN 11,8* (indeks wtyku: AK-ADAPN-04-F, stal nierdzewna). 

AK-ADAPN-04-2530-BL 

Dostępne inne kombinacje montażowe typów dysz, kolorów osłon w tych konfiguracjach. 

* - Szybkozłącza DN11,8 - patrz grupa „Szybkozłącza do wody nierdzewne” w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA ! 
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DZIAŁY SPECJALNE   
/ Czyszczenie i zmywanie / Czyszczenie i zmywanie niskociśnieniowe /   

Urządzenia do piany, zmywania i dozowania   
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Wielofunkcyjny pistolet AKBO MNA02-BL / MNAP2-BL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wielofunkcyjny pistolet AKBO MNA02-BL wyposażony jest w specjalne szybkozłącze na wylocie (w wersji MNAP2-BL z osłoną 
w postaci kabłąka ze stali nierdzewnej). Za pomocą tego pistoletu można: 

 nakładać pianę na czyszczone powierzchnie (pistolet z dyszą do piany, ewentualnie lancą,  zasilany roztworem wodnym 
środka czyszczącego i pianotwórczego); 

 nakładać pianę na czyszczone powierzchnie (pistolet ze zbiornikiem na środek czyszczący i pianotwórczy, zasilany wodą); 

 zmywać wodą regulowanym strumieniem z pistoletu; 

 spryskiwać(np. środkiem dezynfekcyjnym) (pistolet z lancą z dyszą spryskującą  zasilany roztworem wodnym środka 
dezynfekującego); 

Uwaga: Szybkozłącza pistoletu i dysz nie są zamienne z innymi systemami. 
  

rysunek indeks 
długość 
lancy 
[cm] 

opis 

 

        
 

         AK-MNA02-BL               AK-MNAP2-BL 

AK-MNA02-BL 

- 

Wielofunkcyjny pistolet AKBO, wyposażony w 
specjalne szybkozłącze na wylocie, z osłoną 
w postaci kabłąka ze stali nierdzewnej (wersja AK-
MNAP2-BL). Pistolet wykonany z mosiądzu, spust ze 
stali nierdzewnej. Osłony z niebieskiej gumy EPDM. 
Przyłącze: (wlot) pistoletu GW1/2” BSP. 
Maks. ciśnienie robocze: 24 bar. 
Maks. temperatura pracy: +95°C. 

AK-MNAP2-BL 

 

AK-LANFC01 - 
Standardowa dysza do piany, nylon.  
Z mosiężnym chromowanym gniazdem szybkozłącza. 

 

AK-LANFR01 - 
Standardowa dysza do piany, nylon.  
Z gniazdem szybkozłącza ze stali nierdzewnej. 

 

AK-LANFC30 30 
Lance ze stali nierdzewnej z dyszą do piany, 
z gniazdem szybkozłącza z mosiądzu chromowanego 
do podłączenia do pistoletu. 

AK-LANFC60 60 

AK-LANFC90 90 

 

AK-TANKC01 - 

Zbiornik 1l na środek czyszczący i pianotwórczy, 
z inżektorem i dyszą do piany, z gniazdem 
szybkozłącza z mosiądzu chromowanego do 
podłączenia do pistoletu. 

 

AK-LARC030 30 

Lance ze stali nierdzewnej z dyszami do spryskiwania 
w osłonach, z gniazdem szybkozłącza z mosiądzu 
chromowanego do podłączenia z pistoletem. Lanca 
200 cm teleskopowa. 

AK-LARC060 60 

AK-LARC090 90 

AK-LARC200 200 
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