Nájdite to správne príslušenstvo pre Vaše aplikačné potreby

TEROSON POWERLINE II
VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ

TEROSON UBC
VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ S NÁDOBOU

Najvýkonnejšia pneumatická ručná pištoľ na
nanášanie húseníc, od štandardných až po
OEM textúry

Profesionálne zariadenie na sprejovanie textúr
od jemných po hrubé

Balenie

Typ

Názov

Opis

Technické údaje

IDH

Veľ kosť
balenia

310 ml,
400 ml kartuše*

Pneumatická pištoľ

TEROSON
POWERLINE II VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ

• Vysokotlaková vzduchová pištoľ
• Na nízko až veľmi vysoko viskózne materiály
• Na ploché a široké aplikácie na utesňovanie švov
• Patentovaný systém na zabránenie roztrhnutiu
kartuše
• Ergonomicky navrhnutá rukoväť

• Pracovný tlak: 24 bar
(pri prívode max. 8 bar)
• Prevodový pomer: 1:3
• Vytláčanie piestnicami
• Konštantný tok materiálu
• Nastaviteľný prevádzkový tlak
• Integrovaný manometer tlaku

960304

1 kus

310 ml kartuše

Pneumatická pištoľ

TEROSON
MULTIPRESS TELESKOPICKÁ
VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ

• Vzduchová pištoľ
• Na sprejové nanášanie švov a náterov z hliníkových
kartuší (UBC)
• Na nanášanie húseníc z hliníkových alebo plastových kartuší
• Na nanášanie nízko a stredne viskóznych tesnení a
lepidiel

• Vytláčanie teleskopickými piestnicami
• Maximálny tlak: 8 bar
• Kompaktné rozmery
• Nastaviteľný prevádzkový tlak
• Nastaviteľný tlak pri striekaní

142240

1 kus

400 ml,
570 / 600 ml
kartuše

Pneumatická pištoľ

TEROSON
SOFTPRESS VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ

• Pneumatická pištoľ na fóliové kartuše
• Ľahké zariadenie
• Kompaktné rozmery

• Vytláčanie bez piestnic
• Maximálny tlak: 6,8 bar

250052

1 kus

310 ml,
400 ml kartuše**

Elektrická pištoľ

TEROSON
PIŠTOĽ NA BATÉRIE

• Silná aplikačná pištoľ na batérie
• Pre nízko až veľmi vysoko viskózne materiály
• Nastaviteľná rýchlosť vytláčania
• Nanášanie materiálu z kartúš pre štandardné
húsenice nezávisle na vzduchovej hadici alebo
kábli

• Vytláčanie piestnicami
• Bez káblu
• Batérie 14,4 V

1047326

1 kus

*So sadou na konverziu 400 ml fóliových kartúš

**So sadou na konverziu a nanášanie 400 ml fóliových
kartúš
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Aplikačné pištole

Typ

Názov

Opis

Technické údaje

IDH č.

Veľ kosť
balenia

310 ml,
300 ml kartuše

Ručná pištoľ

TEROSON
STAKU RUČNÁ PIŠTOĽ

• Pištoľ na manuálne nanášanie
• Nanášanie štandardných materiálov
• Jednoduchá manipulácia
• Jednoduchá údržba a čistenie
• Bez vytečenia
• Na hliníkové a plastové kartuše

• Prevodový pomer: 1:10
• Vytláčanie piestnicami

142240

1 kus

2 x 25 ml kartuše

Ručná pištoľ

TEROSON
RUČNÁ PIŠTOĽ
(2 x 25ml)

• Ručná pištoľ na 2-zložkové kartuše (2 x 25 ml)
• Jednoduchá manipulácia
• Zmiešavací pomer 1:1

• Prevodový pomer: 1:6,5
• Vytláčanie piestnicami

150035

1 kus

1 litrové
plechovky

Pneumatická pištoľ

TEROSON
UBC CUP VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ

• Na ochranné textúry na podvozok a proti odletujúcim
kamienkom
• Perfektné na textúry od jemných po hrubé
• Ideálne na veľmi jemné textúry pripomínajúce náter
• Produkt môže v pištoli ostať až 3 až 4 týždne bez
čistenia
• Prevádzka pri nízkom tlaku
• Jednoduché použitie, podobné lakovacej pištoli

• Maximálny tlak: 8 bar
• Pracovný tlak: 3 – 4 bar
• Regulátor s integrovaným
bezpečnostným ventilom
• Striekací vzduch: nastaviteľný
• Tok materiálu: nastaviteľný
• Na 1 litrové plechovky

1589356

1 kus

1 litrové
plechovky

Pneumatická pištoľ

TEROSON
UBC VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ

• Na nanášanie náteru podvozku, voskov a ochrany
proti kamienkom
• Ideálne na vytvorenie (reprodukciu) vylepšených
textúr od veľmi hrubých až po jemné
• Nastaviteľná tryska na vytváranie rôznych textúr
• Prevádzka pri nízkom tlaku
• Na základné nátery podvozku

• Maximálny tlak: 8 bar
• Pracovný tlak: 2-4 bar
• Na 1 litrové plechovky

1585815

1 kus

1 litrové
plechovky

Pneumatická pištoľ

TEROSON
CUP VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ

• Pištoľ na konzerváciu dutín s jednoducho plniteľnou
nádržou
• Extra jemné odparovanie (menšia spotreba materiálu)
• Zvyšky môžu v nádrži ostať až niekoľko týždňov
• Rýchle oddelenie sprejovacej trysky a aplikačnej
hadice
• Háčiková sonda a dlhá pružná sonda (pozrite
časť príslušenstvo)
• Nastaviteľný objem striekania pre aplikácie v zime a
v lete

• Maximálny tlak: 6 bar
• Pracovný tlak: 3 – 4 bar
• 1 litrová plechovka

1589354

1 kus
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Balenie

Príslušenstvo
Opis

IDH č.

Veľ kosť
balenia

Názov

Opis

IDH č.

TEROSON
PREDHRIEVACÍ
BOX
NA KARTUŠE (2)

• Na predhriatie 2 kartuší (iba hliníkových) alebo
2 ks 400 ml hliníkových fóliových balení pred
nanášaním
• Na hliníkové kartuše
• Na fóliové balenia do 400 ml
• Rýchly predhrievací box na materiál na priame
zasklievanie (15 minút)

211556

1 kus

TEROSON
ŠTANDARDNÁ
TRYSKA

• Na štandardné tesniace húsenice
• Metrický jemný závit
• Na hliníkové kartuše

581582

20 kusov v
balení

TEROSON
MOTÝLIKOVÁ
TRYSKA

• Tryska vyvinutá špeciálne na vedenie tesniacich
húseníc, napr. na tesnenie dverí
• Zárezové značky
• Vodiace krídelká
• Metrický jemný závit
• Na hliníkové kartuše

782222

1 kus

TEROSON
SPREJOVÁ
TRYSKA

• Na nanášanie sprejovaných húseníc na tesnenie
švov (používa sa s pištoľou MultiPress)
• Zostava dvojice trysiek
• Metrický jemný závit
• Na hliníkové kartuše

1395025

12 kusov v
balení

TEROSON
TRYSKA NA
PLOCHÉ
HÚSENICE

• Používa sa s PowerLine II na utesnenie spojov
• Špeciálne navrhnutá tryska na nanášanie pôvodných OEM plochých textúrovaných húseníc na
karosérii auta
• Na ploché húsenice
• Metrický jemný závit
• Na hliníkové kartuše

1305486

10 kusov

TEROSON
TRYSKA NA
ŠIROKÉ
HÚSENICE

• Na utesnenie švov alebo akustické aplikácie
• Na replikáciu pôvodných OEM textúr
• Na aplikáciu širokých húseníc
• Metrický jemný závit
• Na hliníkové kartuše

1470999

10 kusov v
balení

TEROSON
PRUŽNÝ
APLIKAČNÝ
SYSTÉM S
HADICOU

• Systém na nanášanie produktu okolo ťažko
dostupných častí karosérie alebo izolovaných častí
• Vnútorná rúrka sa môže jednoducho vymeniť bez
čistenia pružnej hadice
• Metrický jemný závit
• Na hliníkové kartuše

1542651

1 kus

Technické údaje:
• Teplota: 60°C
• Bez nebezpečenstva prehriatia
• Spotreba prúdu: 200 W
• Napájanie: 230 V

TEROSON
PREDHRIEVACÍ
BOX
NA KARTUŠE (6)

• Na predhriatie až 6 kartuší pred aplikáciou
• Pre až 6 kartuší
(6 x hliníkové alebo 4 x plastové)
• Pre až 6 fóliových balení
(6 x 400 ml alebo 4 x 600 ml)

796993

1 kus

Technické údaje:
• Teplota: 65°C
• Bez nebezpečenstva prehriatia
• Udržuje teplotu približne jednu hodinu po odpojení
• Spotreba prúdu: 200 W
• Napájanie: 230 V

TEROSON
PRÍSTROJ NA
ČISTENIE
KLIMATIZÁCIE

• Profesionálny prístroj na čistenie klimatizácií
• 15 min. rozprašovanie pri osobných automobiloch
a 30 min. pri väčších automobiloch
• Ideálny na dezinfekciu a osvieženie interiéru áut –
vrátane klimatizačného systému
• Ideálny pre novú čistiacu tekutinu TEROSON WT
AIRCO (s vôňou citrusov)
• Ultrazvukový čistiaci systém

1282250

1 kus

Technické údaje:
• Spotreba prúdu: 30 W

Vnútorná hadica

1542653

10 kusov
(náhradná
časť –
vnútorná
hadica)
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Veľ kosť
balenia

Názov

Veľ kosť
balenia

Názov

Opis

IDH č.

-

5 kusov v
balení

TEROSON
VLNENÝ TAMPÓN

• Aplikátor na primer
• Nepúšťa vlákna

-

25 kusov v
balení

• Statický mixér na 2-zložkové kartuše
• Spojovacia matica
• Dĺžka 173 mm

-

10 kusov v
balení

PRACOVNÁ
DOSKA NA
ČELNÉ SKLÁ

Špeciálny stojan na predné a zadné čelné sklá.
Šikovne umiestnené podporné body zaisťujú, že na
stojane prakticky nie je vyvíjaný tlak na čelné sklá.
Lepidlo sa môže nanášať v pohodlnej pracovnej
výške.

308491

1 kus

• Statický mixér na 2-zložkové kartuše
• Bajonetové spojenie
• Dĺžka 115 mm

142242

12 kusov v
balení

ŠKRABKA NA
SKLO (deluxe)

Vysoko kvalitný nástroj na odstránenie nálepiek a
zoškrabanie zvyškov polyuretánu. Táto škrabka má
kovové telo, ktoré drží čepeľ na správnom mieste.

149380

Škrabka na
sklo

197818

Náhradné
čepele
(100 čepelí)

Opis

IDH č.

TEROSON
APLIKAČNÉ
VODÍTKO A
DIŠTANČNÁ
PODLOŽKA

• Určené na použitie so striekacími tryskami
s odmeriavaním medzery pre jednotnú šírku
húsenice
• Na vedenie okolo hrán
• Nastaviteľná dĺžka

VEĽKÝ STATICKÝ
MIXÉR

MALÝ STATICKÝ
MIXÉR

Veľ kosť
balenia

TEROSON
HÁKOVÁ
SONDA

• Háková sonda na konzerváciu dutín, 90° uhol
• Extra jemné rozprašovanie (menšia spotreba
materiálu)
• Rýchlo sa odpája

1669493

1 kus

KĹBOVÝ DVOJITÝ
PRÍSAVNÝ
ZDVIHÁK

Tento prísavný zdvihák bol navrhnutý špeciálne
na inštaláciu čelných skiel a môže sa prispôsobiť
akémukoľvek zakriveniu čelného skla vďaka svojim
otočným hlavám.

149365

1 kus

TEROSON
NYLONOVÁ
SONDA

• Pružná nylonová sonda na konzerváciu dutín
• Extra jemné rozprašovanie (menšia spotreba
materiálu)
• Rýchlo sa odpája

1667919

1 kus

REZACÍ DRÔT
(hranatý)

Kvalitný hranatý rezací drôt. Vďaka svojej vysokej
pevnosti v ťahu sa tento drôt môže používať aj na
rezanie najnovších lepidiel s vysokým modulom.

149360

Rolka 50 m

TEROSON
SIEŤKA NA
OPRAVY PLASTOV

• Na posilnenie opravovaných plastových častí
• Jemná sieťka
• Jednoduché rezanie
• Pružné

908383

1mv
balení

REZACÍ DRÔT
(obalený zlatom)

Tento špeciálne točený drôt má vynikajúce rezné
vlastnosti pokiaľ ide o polyuretánové húsenice a
umožňuje demontovať tabule laminátového skla bez
poškodenia.

149361

Rolka
22,5 m

TEROSON ŠTETEC

• Štetec na nanášanie produktov na utesňovanie
švov

583065

1 kus

Zariadenie a príslušenstvo | Príslušenstvo

Názov

