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Connect Pištola za silikon CSG 400 RP
cevna-pnevmatska
Visoko tehnološko zasnovana pištola s cevnim ohišjem je izdelana iz kakovostnega
aluminija. Vsi oprijemljivi deli pištole so ergonomsko oblikovani, kar še dodatno
olajšuje uporabo pri zahtevnih, dnevnih opravilih. Cevno ohišje s pomočjo zraka
in regulatorja, omogoča zanesljivo praznjenje črev, 300, 400 in 600 ml. Pištola je
posebej primerna tudi za iztiskanje visoko viskoznih, kakovostnih tesnilnih mas in
lepil. Namenjena je strokovnjakom, ki potrebujejo kakovosten izdelek za dnevno
uporabo, zlasti pri velikih količinah nanašanja tesnilnih mas, tako v proizvodnem
procesu kot na objektih. Izdelek ima ob pravilni uporabi, dolgo življenjsko dobo.

Sistem prepoznavanja
po barvah in kodah

Prednosti:

Alkoksi		FN
Acetoksi		SG
Akrili		AC
Hibridi		HB
PU pene
GF
Lepila		PU
Butil		BL
Bitumen		BT
Požarni sistemi
Tesnilni trakovi
Folije
Dodatki

Izdelana iz kakovostnega aluminija,
Regulator zraka,
Pritisk zraka od 4 – max 10 barov,
Teža 1100 g,
Praznjenje vrečk 300, 400 in 600 ml.

Makita Pištola za silikon, baterijska (po naročilu)
Visoko tehnološko zasnovana baterijska pištola je izdelana iz močne plastike in kovine.
Vsi oprijemljivi deli pištole so ergonomsko oblikovani in gumirani, kar še dodatno
olajšuje uporabo pri zahtevnih, dnevnih opravilih. V osnovi je pištola namenjena
za praznjenje kartuš do 310 ml, z dokupom cevnega ohišja in trna, pa je mogoče
praznjenje tudi črev, 300, 400 in 600 ml. Močna Li-jon baterija 18V 3.0Ah omogoča
dolgo, varno in zanesljivo praznjenje vsebine vložkov. Posebej primerna za iztiskanje
gostih, kakovostnih tesnilnih mas in lepil za strokovnjake, ki potrebujejo kakovosten
izdelek brez vira napajanja za dnevno uporabo, zlasti pri velikih količinah nanašanja
tesnilnih mas, tako v proizvodnem procesu kot na objektih. Izdelek ima ob pravilni
uporabi, dolgo življenjsko dobo.
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Izdelana iz kakovostnega materialov,
Praznjenje kartuš 310 ml in vrečk 300, 400 in 600 ml,
Močna baterija Li-jon 18V 3.0Ah,
Dolga neodvisnost od vira napajanja,
Možen dokup močnejše baterije,
Teža 2100 g

Dodatki
Pištole za apliciranje

Zastopa in prodaja: Madizajn Zg. Pirniče d.o.o.

www.connect-systems.eu

Naj bo apliciranje natančno
s CONNECT pištolami.
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100902

Pištola za silikon, premium ročna

NBS plastična črna pištola FOX1
Pištola je namenjena za praznjenje pločevink PU pene in PU lepil. Gre za
osnovni vstopni model plastične pištole, ki ob pravilni uporabi služi kot
zelo soliden pripomoček pri delu. Pištola je zelo lahka in ergonomično
oblikovana, kar uporabnikom nudi dober občutek za delo in enostavno
rokovanje. Posebna plastika preprečuje sprijemanje pene na vitalnih
delih in omogoča lažje čiščenje.

Prednosti:
Zelo majhna teža,
Preprečuje sprijemanje.

Ergonomska oblika,

Pištola je izdelana iz lahke aluminijaste zlitine. Velika vzvodna ročica in
vrtljivo ogrodje za kartušo z močnim potisnim trnom, omogočajo solidne
rezultate pri uporabi oz praznjenju kartuš do 310 ml. Namenjena je zlasti
mojstrom za nevsakdanjo uporabo in zahtevne amaterske uporabnike.
Ob pravilni uporabi pištole delo poteka hitro in enostavno.

Prednosti:

100912

Pištola za silikon PS 400, cevna-ročna
Visoko tehnološko zasnovana pištola s poudarkom na močnem vzvodu
in cevnem ohišju je izdelana iz kakovostnega jekla in aluminija. Vsi
oprijemljivi deli pištole so gumirani, kar še dodatno olajšuje uporabo pri
zahtevnih, dnevnih opravilih. Močan jeklen trn, poleg vzvoda, omogoča
zanesljivo praznjenje kartuš 310 ml, črev 300, 400 in 600 ml. Pištola je
posebej primerna za iztiskanje gostih, kakovostnih tesnilnih mas in lepil
za dnevno uporabo. Ergonomska oblika omogoča intuitivno rokovanje,
kakovostni materiali, pa ob pravilni uporabi, dolgo življenjsko dobo.

Prednosti:
100905

NBS rdeče-modra kovinska pištola R58
Pištola je namenjena za praznjenje pločevink PU pene in PU lepil. Gre za
zelo kakovostno kovinsko pištolo z veliko atributi. Ob pravilni uporabi
ima pištola zelo dolgo življenjsko dobo, rokovanje z njo pa je intuitivno.
Vsi pomembni deli so teflonizirani, kar omogoča manjše sprijemanje pene
oz lažje čiščenje. Ima tudi posebni hitro-blokirni sistem sprožilca, ki med
delom preprečuje morebitno neželeno proženje pištole.

Prednosti:
Izdelana iz lahke kovine,
Intuitivno rokovanje,
Dolga življenjska doba.

Gumirani vitalni deli,
Močan vzvod, razmerje: 18:1
Kakovostno jeklo in aluminij.

Izdelava iz lahke kovine,
Ergonomska oblikovan vzvod,

Razmerje vzvoda 12:1,
Teža 670 g.

100910

Ergonomska oblika,
Teža 1170 g,

Pištola za silikon PS 310, ročna
Visoko tehnološko zasnovana pištola s poudarkom na močnem vzvodu
in vrtljivem ohišju je izdelana iz kakovostnega jekla vitalnih delov. Vsi
oprijemljivi deli pištole so gumirani, kar še dodatno olajšuje uporabo
pri zahtevnih, dnevnih opravilih. Močan jeklen trn, poleg vzvoda,
omogoča zanesljivo praznjenje kartuš do 310 ml. Posebej primerna za
iztiskanje gostih, kakovostnih tesnilnih mas in lepil za dnevno uporabo.
Ergonomska oblika omogoča intuitivno rokovanje, kakovostni materiali,
pa ob pravilni uporabi, dolgo življenjsko dobo.

Prednosti:
Ergonomska oblika,
Vitalni deli so teflonizirani,

Kakovostno jeklo,
Močan vzvod, razmerje: 18:1,
Teža 860 g.

Gumirani vitalni deli,
Ergonomska oblika,

