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indeksas versija purkštuvo ilgis	
[mm]

įvadas 	
vidinis sriegis	

[coliais]
aprašymas

TA-G-B1200 standartinis 110 1/4 Universalus pistoletas suslėgtam orui, su įrengtu didelio patva-
rumo blokavimo vožtuvu. Atsparus korozijai, korpusas pagamin-
tas iš atsparios smūgiams medžiagos.
Darbinis slėgis: iki 15 barų.
Plyšimo slėgis: 80 barų.
Darbinė temperatūra: nuo -30ºC iki +80ºC.

TA-G-B1200A su triukšmo slopinimu 120 1/4

TA-G-B1200B trumpas 30 1/4

TA-G-B1200C ilgas 500 1/4

TA-G-B1211 apsauginis ekranas - -

indeksas prijungimas  aprašymas

EW-26941 greito sujungimo jungties kištukas Pistoletas suslėgtam orui.
Medžiaga: aliuminis.
Purkštuko skersmuo: 1,5 mm.
Maksimalus slėgis: 10 barų.
Darbinis slėgis: 2÷6 barai.
Darbinė temp.: nuo - 10ºC iki 
+50ºC.

EW-26911 antgalis 6 mm žarnai 

EW-26917 antgalis 9 mm žarnai 

EW-26918 antgalis 13 mm žarnai 

indeksas aprašymas pav.

EW-1056 paprastas purkštukas 1,5 mm 1

EW-1057 purkštukas 2 mm 1

EW-26933 purkštukas su slopintuvu 2

EW-26945 inžektorinis purkštukas (plastikinis 2 mm) 3

EW-26959 inžektorinis purkštukas (aliumininis 1,5 mm) 4

EW-10545 dviratinis purkštukas 5

EW-26927 purkštukas su oro ekranu 6

EW-47037 Blowstar purkštukas (be dvigubo nipelio) 7

EW-47038 dvigubas nipelis (1/4’’xM12x1,25) -

EW-47039 Blowstar purkštukas (su dvigubu nipeliu) 7

EW-47012 purkštukas 2,3 mm pailgintas, sulenktas, plieninis, nikeliuotas 8

EW-47043 Safetystar purkštukas pailgintas, sulenktas, plieninis, nikeliuotas 8

EW-10516A purkštukas 100 mm pailgintas, sulenktas, žalvarinis 9

EW-10514A purkštukas 150 mm pailgintas, sulenktas, žalvarinis 9

EW-10515A purkštukas 250 mm pailgintas, sulenktas, žalvarinis 9

EW-105103 purkštukas 100 mm pailgintas, tiesus, žalvarinis 10

EW-105104 purkštukas 150 mm pailgintas, tiesus, žalvarinis 10

EW-105105 purkštukas 200 mm pailgintas, tiesus, žalvarinis 10

EW-105107 purkštukas 400 mm pailgintas, tiesus, žalvarinis 10

EW-26915 apsauginis ekranas 70 mm (tarp purkštuko ir pistoleto) 11
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Rankinis pistoletas, skirtas transporto priemonių ratų pripūtimui. 
Turi 63 mm manometrą guminiame apvalkale (tikslumo klasė 
1.6).
Neturi kalibravimo galimybės.
Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų.
Rekomenduojama darbinis slėgis: nuo 4 iki 6 barų.
Darbinė temperatūra: nuo -10ºC iki +50ºC.

Ratų pripūtimo pistoletas EWO
EW-471221

EW-471223

EW-471222

indeksas prijungimas aprašymas

EW-269390 greito sujungimo jungties kištukas Pistoletas suslėgtam orui, su re-
guliuojamu pralaidumu.
Medžiaga: aliuminis.
Purkštuko skersmuo: 2 mm.
Maks. slėgis: 10 barų.
Darb. slėgis: 2÷6 barai.
Darb. temp.: nuo -10°C iki +50ºC.

EW-269391 antgalis 6 mm žarnai 

EW-269392 antgalis 9 mm žarnai 

EW-269393 antgalis 13 mm žarnai 

indeksas prijungimas aprašymas

EW-47041 greito sujungimo jungties kištukas Pistoletas suslėgtam orui, su re-
guliuojamu pralaidumu.
Medžiaga: aukšto patvarumo 
medžiaga.
Purkštuko skersmuo: 1,5 mm.
Maks. slėgis: 10 barų.
Darb. slėgis: 2÷6 barai.
Darb. temp.: nuo -10°C iki +50ºC.

EW-47011 antgalis 6 mm žarnai 

EW-47017 antgalis 9 mm žarnai 

EW-47018 antgalis 13 mm žarnai 

EW-47040 vidinis sriegis 1/4”

indeksas prijungimas aprašymas

EW-31911 antgalis 6 mm žarnai Lankstus guminis purkštukas 
suslėgtam orui.
Darb. slėgis: iki 6 barų.
Darb. temp.: nuo -10ºC iki +50ºC.

EW-31917 antgalis 9 mm žarnai 

EW-31941 greito sujungimo jungties kištukas

indeksas prijungimas antgalis

EW-471221 greito sujungimo jungties kištukas svirtinis

EW-471223 greito sujungimo jungties kištukas užveržiamas

EW-471222 greito sujungimo jungties kištukas dvipusis kištukinis
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indeksas prijungimas aprašymas

EW-26941L greito sujungimo jungties kištukas Pistoletas suslėgtam orui, su 
valdymo vožtuvu ir reguliuojamu 
pralaidumu.
Medžiaga: aliuminis (liejinys).
Purkštuko skersmuo: 1,5 mm.
Maks. slėgis: 10 barų.
Darb. slėgis: 2÷6 barai.
Darb. temp.: nuo -10°C iki +50ºC.

EW-26911L antgalis 6 mm žarnai 

EW-26917L antgalis 9 mm žarnai 

EW-26918L antgalis 13 mm žarnai 

EWO 1E

indeksas prijungimas aprašymas

EW-26941E greito sujungimo jungties kištukas Pistoletas suslėgtam orui ir van-
deniui, su valdymo vožtuvu bei 
reguliuojamu pralaidumu.
Medžiaga: aliuminis (kaltinis ga-
minis).
Purkštuko skersmuo: 1,5 mm.
Maks. slėgis: 10 barų.
Darb. slėgis: 2÷6 barai.
Darb. temp.: nuo -10°C iki +50ºC.

EW-26911E antgalis 6 mm žarnai 

EW-26917E antgalis 9 mm žarnai 

EW-26918E antgalis 13 mm žarnai 

indeksas prijungimas aprašymas

EW-27011 antgalis 6 mm žarnai Purkštukas suslėgtam orui, su 
vožtuvu.
Maks. slėgis: 10 barų
Darb. slėgis: 1÷10 barų
Darb. temp.: nuo -10°C iki +50ºC.

EW-27017 antgalis 9 mm žarnai 

EW-27041 greito sujungimo jungties kištukas

indeksas prijungimas aprašymas

EW-47059 išor. sr. 1/4“ (6 srovių) Daugiasrovis, plokščias purkštu-
kas suslėgtam orui.
Medžiaga: mėlynas poliamidas.
Maks. slėgis: 6 barai.
Darb. temp.: nuo -10°C iki +50ºC.

EW-47061 M12x1,5 (6 srovių)

EW-47058 išor. sr. 1/4” (16 srovių)

EW-47060 M12x1,5 (16 srovių)

indeksas pavadinimas aprašymas

EW-474000 siurbimo pistoletas Medžiaga: aliuminis.
Maks. slėgis: 8 barai.
Darb. slėgis: 4÷8 barai.
Našumas: 500 l/min (6 barai).
Darb. temp.: nuo -10°C iki +50ºC.EW-474001 siurbimo antgaliai (2 vnt.)
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