PŘÍSLUŠENSTVÍ

							 Pistole & Trysky
Vyberte si tu nejvhodnější
pistoli pro vaše použití!
Každá pistole CRYONOMIC je navžena pro určitou aplikaci, ale
může být použita v kombinaci se všemi tryskacími zařízeními
CRYONOMIC.

Velmi výkonná a všestranná:
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1

série G5000
Dvou-hadicová pistole G5000 je standardně dodávána pro svůj
nejvyšší výkon. Tato pistole je dostupná s různým zvláštním
vybavením: dálkové ovládání, regulace průtoku vzduchu nebo
obojí.K této sérii je dostupná široká škála trysek.

Špatná přístupnost?
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Zvolte pistoli MG1000. K této vysoce kompaktní jedno-hadicové
pistoli je k dispozici široká škála malých trysek.

Kompromis?
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MG2000 je málá, ale výkonná dvou-hadicová pistole vhodná
k náročnému čištění s omezeným přístupem a je použitelná
s různými druhy trysek.
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Pod (nízkým až středním) napětím?
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Pistole MG1001 je plastová verze tryskací pistole MG1000 určená
pro aplikace, u kterých je z bezpečnostních důvodů nutno použít
nevodivý nástroj.

Robotizované použití?

Zvolte si RG2000. Tato silná dvou-hadicová pistole je navržena
pro automatizované tryskání suchým ledem.
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Špatná viditelnost?

Nastavitelné pistolové světlo CRYONOMIC® poskytuje jasné bílé
světlo zaměřené na čištěný objekt z ideální pracovní vzdálenosti.
Podrobnější informace na zadní straně!
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Váš dodavatel kryogenních technologií

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pistole & Trysky – Technické informace
série CAB
dry ice blasters

DG5000 zdvojená
tryskací pistole G5000

MG1001 jednohadicová plastová
minipistole

RG2000 dvou-hadicová robotová pistole

MG2000 dvou-hadicová minipistole

MG1000 Jedno-hadicová minipistole

GVA5000R dvouhadicová pistole
reg. vzduchu. & dál.
ovl.

GVA5000 dvouhadicová pistole s reg.
průtoku vzduchu

G5000R dvouhadicová pistole s
dálkovým ovládáním

G5000 dvou-hadicová
pistole

Tryskací pistole

Rozměry včetně kulaté
trysky:
Celková délka (mm)

390

390

415

415

136

203

203

175

390

Celková šířka (mm)

60

60

60

60

39

37

37

39

160

Celková výška (mm)

215

215

215

215

136

178

77

178

240

1650

1750

1750

1850

410

635

460

150

3850

Hmotnost (v gramech)
Vlastnosti:
Max. tlak (bar)

1–16

1–16

1–16

1–16

1–7

1–16

1–16

1–7

1–16

Dálkové ovládání

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Regulace průtoku vzduchu Ne

Praktický kufřík pro 3
různé pistole.

Praktický kufřík na trysky
s nejpoužívanějšími tryskami
a nářadím.

CRYONOMIC® nabízí širokou škálu kulatých, plochých,
zahnutých a prodloužených trysek pro všechny pistole.
Délka od 67 mm do 4 m.
CRYONOMIC® má svou síť po celém světě.
Potřebujete-li jakékoliv informace, kontaktujte svého dodavatele:

Váš dodavatel kryogenních technologií
Traubova 12, 602 00 Brno
tel.: +420 545 244 404-8
fax: +420 545 212 919
mobil: +420 605 248 171

e-mail: info@spektro.cz
www.spektro.cz

Zařízení CRYONOMIC® vyrábí:
ARTIMPEX N.V.
Kleimoer 3 - B-9030 Gent - Belgium
Tel: +32 9 216 76 90
Fax: +32 9 216 76 91
info@cryonomic.com
www.cryonomic.com

