Találja meg az alkalmazásnak megfelelő felhordó eszközt

TEROSON POWERLINE II
PNEUMATIKUS KINYOMÓPISZTOLY

TEROSON UBC NYOMÓTARTÁLYOS
PISZTOLY

A leghatékonyabb kézi pneumatikus
kinyomópisztoly a karosszériatömítő termékek
felvitelére, a hagyományostól a gyári textúrákig.

Professzionális készülék a gyári, finom és durva
struktúrák helyreállításához

Felhasználás

Típus

Név

Leírás

Műszaki adatok

IDH

kiszerelés

310 ml kartus
400 ml fólia*

Pneumatikus
pisztoly

TEROSON
POWERLINE II PNEUMATIKUS
KINYOMÓPISZTOLY

• Nagy nyomású pneumatikus pisztoly
• Alacsonytól az egészen nagy viszkozitású termékekig
• Flat- és wide-stream varrattömítések felvitelére
• Szabadalmaztatott rendszer a kartus sérülések
elkerülésére
• Ergonómikus markolat

• Működtető nyomás: 24 bar
(max.8 bar bemenő nyomásnál)
• Áttétel arány: 1:3
• Kisajtolást dugattyú végzi
• Folyamatos anyagáramlás
• Szabályozható működtető nyomás
• Beépített nyomásmérő

960304

1 darab

310 ml kartus

Pneumatikus
pisztoly

TEROSON
MULTIPRESS KÉTKÖRÖS PNEUMATIKUS
KINYOMÓPISZTOLY

• Pneumatikus kinyomópisztoly
• Szórható varrattömítő és bevonó anyagok (UBC)
felvitelére alumínium kartusból
• Termékek vonalban történő felvitelére műanyag
vagy alumínium kartusból
• Kis és közepes viszkozitású tömítők és ragasztók
felvitelére

• Kisajtolást teleszkópos dugattyú végzi
• Maximális nyomás: 8 bar
• Kompakt méretek
• Szabályozható működési nyomás
• Szabályozható porlasztási nyomás

142241

1 darab

400 ml fólia,
570/600 ml fólia*

Pneumatikus
pisztoly

TEROSON
PNEUMATIKUS PISZTOLY FÓLIÁS TERMÉKEKHEZ

• Pneumatikus kinyomópisztoly fóliás termékekhez
• Kis tömegű eszköz
• Kompakt méretek

• Kisajtolást uszódugattyú végzi
• Maximális nyomás: 6,8 bar

250052

1 darab

310 ml kartus
400 ml fólia**

Akkumulátoros
pisztoly

TEROSON
AKKUMULÁTOROS PISZTOLY

• Akkumulátor működtetésű pisztoly kartusokhoz
• Alacsonytól az egészen nagy viszkozitású termékekig
• Állítható adagolási sebesség
• Termékek kartusból hagyományos vonalban történő felvitelére, sűrített levegő és elektromos hálózat
nélkül.

• Kisajtolást dugattyú végzi
• Vezeték nélküli használat
• Akkumulátor: 14,4 V

1047326

1 darab

*Átalakító készlettel a 400 ml-es fóliákhoz

**Átalakító készlettel a 400 ml-es fóliákhoz
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Felhordó pisztolyok

Típus

Név

Leírás

Műszaki adatok

IDH sz.

Kiszerelés

310 ml,
300 ml kartus

Kézi adagoló

TEROSON STAKU
KÉZI KINYOMÓPISZTOLY

• Kézi működtetésű pisztoly
• Standard anyagok felvitele
• Egyszerűen kezelhető
• Egyszerű karbantartás és tisztítás
• Nincs túlfolyás
• Alumínium és műanyag kartusokhoz

• Áttétel arány: 1:10
• Kisajtolást dugattyú végzi

142240

1 darab

2 x 25 ml kartusok

Kézi adagoló

TEROSON
KÉZI KINYOMÓPISZTOLY
(2 x 25ml)

• Kézi kinyomópisztoly kétkomponensű kartusokhoz (2
x 25 ml)
• Könnyen kezelhető
• Keverési arány 1:1

• Áttétel arány: 1:6,5
• Kisajtolást dugattyú végzi

150035

1 darab

1 literes doboz

Pneumatikus
pisztoly

TEROSON
UBC NYOMÓTARTÁLYOS PISZTOLY

• Kőfelverődés elleni és alvázvédő termékek felvitele
• Durvától a finom textúra előállítására
• Nagyon finom, fényezés szerű felvitelre is alkalmas
• Az alvázvédő anyag 3-4 hétig nem köt bele
• Működtetés alacsony nyomással
• Egyszerű, a festékszóró pisztolyokéhoz hasonló
használat

• Maximális nyomás: 8 bar
• Működtető nyomás: 3 – 4 bar
• Nyomásszabályozó beépített biztonsági
szeleppel
• Porlasztó levegő: szabályozható
• Anyagáramlás: szabályozható
• 1 literes dobozokhoz

1589356

1 darab

1 literes doboz

Pneumatikus
pisztoly

TEROSON
UBC SŰRÍTETT LEVEGŐS PISZTOLY

• Alvázvédő bevonatok, viaszok, kőfelverődés ellen
védő termékek felvitele
• A durvától a nagyon finom textúrájú bevonatok létrehozása, reprodukálása
• Állítható szórásképű fúvóka a különféle textúrák
létrehozására
• Alacsony nyomáson történő alkalmazás
• A hagyományos alvázvédő termékek felvitele

• Maximális nyomás: 8 bar
• Üzemi nyomás: 2 – 4 bar
• 1 literes dobozokhoz

1585815

1 darab

1 literes doboz

Pneumatikus
pisztoly

TEROSON
TARTÁLYOS ÜREGVÉDŐ PISZTOLY

• Egyszerűen tölthető, tartályos üregvédő pisztoly
• Extra finom porlasztás (kevesebb anyag szükséges)
• A maradék anyag hetekig a tartályban maradhat
• Gyorscsatlakozóval csatlakoztatható szondák és
szórófej
• Horgasszonda és hosszú rugalmas szonda tartozék
(lásd tartozékok)
• Téli és nyári üzemmódban állítható (S/W) szórási
mennyiség

• Maximális nyomás: 6 bar
• Üzemi nyomás: 3 – 4 bar
• 1 literes tartály

1589354

1 darab
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Felhasználás

Név

Leírás

IDH sz.

Kiszerelés

Név

Leírás

IDH sz.

Kiszerelés

TEROSON KARTUS
ELŐMELEGÍTŐ
DOBOZ (2)

• Maximum két kartus (csak alumínium), vagy két
fólia (400 ml) előmelegítése
• Alumínium kartusokhoz
• 400 ml fólia kartusokhoz
• Szélvédőragasztók gyors előmelegítése (15 perc)

211556

1 darab

TEROSON
STANDARD
ADAGOLÓCSŐR

• Hagyományos varrattömítésekhez
• Metrikus finommenet
• Alumínium kartusokhoz

581582

20 db /
csomag

TEROSON
PILLANGÓ
ADAGOLÓCSŐR

• Kifejezetten a varrattömítő anyagok felvitelének
segítésére, pl. ajtó tömítések felvitelénél
• Vágási hely jelölések
• Vezető szárnyak
• Metrikus finommenet
• Alumínium kartusokhoz

782222

1 darab

TEROSON
ADAGOLÓ
SZÓRT TÖMÍTÉSEKHEZ

• Szórható varrattömítő anyagok felvitelére (a
MultiPress pisztolyhoz csatlakoztatható)
• Dupla szórócsőrös megoldás
• Metrikus finommenet
• Alumínium kartusokhoz

1395025

12 db /
csomag

TEROSON
FLATSTREAM
CSŐR

• A PowerLine II pisztollyal alkalmazva varrattömítések készítéséhez
• Speciális adagolócsőr az eredeti gyári flat-stream
textúrájú varrattömítések rekonstruálására
• Flat-stream varrattömítések készítéséhez
• Metrikus finommenet
• Alumínium kartusokhoz

1305486

10 db

TEROSON
WIDESTREAM
CSŐR

• Varrattömítésekhez és zajcsökkentő alkalmazásokhoz
• Eredeti gyári textúrák reprodukálása
• Wide-stream varrattömítések készítéséhez
• Metrikus finommenet
• Alumínium kartusokhoz

1470999

10 db /
csomag

TEROSON FLEXIBILIS CSŐ RENDSZER

• Adagoló rendszer a bonyolult karosszéria elemekhez és az elszigetelt területekhez
• A belső cső egyszerűen kicserélhető a flexibilis
tömlő tisztítása nélkül
• Metrikus finommenet
• Alumínium kartusokhoz

1542651

1 darab

1542653

10 db
(tartalék
alkatrész –
belső cső)

Műszaki adatok:
• Hőmérséklet: 60 °C
• Nincs túlmelegítés
• Teljesítmény: 200 W
• Névl. fesz.: 230 V

TEROSON KARTUS
ELŐMELEGÍTŐ
DOBOZ (6)

• Maximális 6 kartus felhasználás előtti előmelegítése
• Maximális 6 kartus előmelegítése
6 x alumínium vagy 4 x fóliás)
• Maximális 6 fóliás termékhez
6 x 400 ml vagy 4 x 600 ml)

796993

1 darab

Műszaki adatok:
• Hőmérséklet: 65°C
• Nincs túlmelegítés
• Kikapcsolva kb. egy órán keresztül melegen tartja
a termékeket
• Teljesítmény: 200 W
• Névl. fesz.: 230 V

TEROSON
LÉGKONDICIONÁLÓ TISZTÍTÓ
BERENDEZÉS

• Professzionális légkondicionáló tisztító berendezés
• 15 perc porlasztás személyautók esetében,
30 perc a nagyobb légterű járműveknél
• Ideális a jármű utasterének fertőtlenítésére és
szagtalanítására – ideértve a légkondicionáló
rendszereket is
• Kiváló az új TEROSON VR 200 (menta illatú)
és a TEROSON WT AIRCO (citrus illatú) tisztító
folyadékok alkalmazására
• Ultrahangos tisztítórendszer
Műszaki adatok:
• Teljesítmény: 30 W

1282250

1 darab

Belső cső
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Tartozékok

Leírás

IDH sz.

Kiszerelés

Név

Leírás

IDH sz.

Kiszerelés

TEROSON
TÁVTARTÓ /
VEZETŐ

• Varrattömítő termékek adagolása esetén a megfelelő távolságtartás és vezetés biztosítására az
egységes varratszélesség biztosításához
• Az élekkel történő vezetéshez
• Állítható hosszúság

1542650

5 db / csomag

TEROSON
PRIMER ECSET

• Primerek felvitele
• Nem szöszölődik

142245

25 db /
csomag

STATIKUS
KEVERŐSZÁR NAGY

• Statikus keverőszár kétkomponensű kartusos
termékekhez
• Menetes csatlakozás
• 173 mm hosszú

780805

10 db /
csomag

SZÉLVÉDŐ
SZERELŐ
ÁLLVÁNY

Speciális állvány az első és hátsó szélvédőkhöz. Az
alátámasztási pontok elhelyezése biztosítja az üveg
feszültség mentes elhelyezését az állványon. A ragasztó felvitele kényelmes testhelyzetben, megfelelő
magasságban történhet.

308491

1 darab

STATIKUS
KEVERŐSZÁR KICSI

• Statikus keverőszár kétkomponensű kartusos
termékekhez
• Bajonetes csatlakozás
• 115 mm hosszú

142242

12 db /
csomag

VISSZAVÁGÓ
SZERSZÁM (40 mm
szélesség)

Kiváló minőségű szerszám a matricák és a ragasztó
maradványok eltávolítására. A szerszámban a pengék fém házban rögzíthetőek.

149380

Visszavágó
szerszám

197818

Cserélhető
pengék
(100 penge)

TEROSON
HORGAS
SZONDA

• Horgasszonda üregvédő anyagok felvitelére, 90°
• Extra finom porlasztás (kevesebb anyag szükséges)
• Gyorscsatlakozós kapcsolódás

1669493

1 darab

TAPADÓKORONGOS
ÜVEGKIEMELŐ
SZERSZÁM

Ez a két csuklós, tapadókorongos kiemelő kifejezetten a gépjármű szélvédőkhöz került kifejlesztésre. Bármilyen görbületű szélvédőhöz beállítható,
köszönhetően a csuklós fejeknek.

149365

1 darab

TEROSON
NYLON
SZONDA

• Rugalmas nylon szonda üregvédő anyagok felvitelére
• Extra finom porlasztás (kevesebb anyag szükséges)
• Gyorscsatlakozós kapcsolódás, 150 cm, flexibilis,
több irányba szóró

1667919

1 darab

VÁGÓHUZAL
(négyzet
keresztmetszetű)

Prémium minőségű négyzet keresztmetszetű vágóhuzal. Nagy szakítószilárdságának köszönhetően
ez a huzal a legújabb generációs, nagy modulusú
ragasztók esetében is jól használható.

149360

50 m tekercs

TEROSON
MŰANYG JAVÍTÓ
SZÖVET

• Javított műanyag felületek megerősítése
• Finom szövésű háló
• Egyszerűen vágható
• Rugalmas

908383

1 m /csomag

VÁGÓHUZAL
(sodrott, aranyozott
bevonat)

Ez a speciális bevonattal rendelkező vágóhuzal kiválóan alkalmazható poliuretán ragasztók esetében,
lehetővé téve a felhasználók számára a laminált
üveg panelek sérülésmentes eltávolítását.

149361

22,5 m
tekercs

TEROSON ECSET

• Ecset varrattömítő anyagok felvitelére

583065

1 darab
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Név

