Намерете подходящото оборудване според вашите нужди на приложение

TEROSON POWERLINE II
ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ

TEROSON UBC AIR PRESSURE
ПИСТОЛЕТ С ЧАША

Най-мощният пневматичен пистолет за полагане на слоеве - от стандартни до ОЕМ, като
консистенции.

Професионален инструмент за пръскане на
текстури от фина до груба

Пакет

Тип

Име

Описание

Технически данни

IDH

Опаковки

310 мл,
400 мл фолио
картуши *

Пневматичен
пистолет

TEROSON
POWERLINE II ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ

• Въздушен пистолет под налягане
• Предназначен за материали с различен вискозитет - от нисък до много висок.
• За плоски и широки текстури при уплътняване
на шевове. За приложение върху равни и широко разположени уплътнения
• Патентована система за избягване разбиването
на картуши
• Ергономична ръкохватка

• Работно налягане: 24 бара
(при макс. 8 бара вход)
• Предавателно съотношение: 1:3
• Избутване от биела/мотовилка
• Постоянен материален поток
• Регулируемо работно налягане
• Интегрален манометър за налягане

96030

1 детайл

310 мл картуши

Пневматичен
пистолет

TEROSON
MULTIPRESS ТЕЛЕСКОПИЧЕН
ВЪЗДУШЕН ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ

• Въздушен пистолет под налягане
• За спрей уплътняване и покритие на шевове
(UBC) полагане от алуминиеви картуши
• Полагане на слоеве от алуминиеви или пластмасови картуши
• За нанасяне на уплътнители и лепила с малък
до среден вискозитет.

• Избутване от телескопичния биел
• Максимално налягане: 8 бара
• Компактни размери
• Регулируемо работно налягане
• Регулируемо въздушно налягане

142240

1 детайл

400 мл,
570/600 мл фолио картуши

Пневматичен
пистолет

TEROSON
SOFTPRESS ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ

• Пневматичен пистолет за фолио картуши
• Лек инструмент
• Компактни размери

• Избутване без биел
• Максимално налягане: 6,8 бара

250052

1 детайл

310 мл,
400 мл фолио
картуши **

Електрически
пистолет

TEROSON
ПИСТОЛЕТ НА БАТЕРИИ

• Мощна батерия за приложение с пистолет за
картуши
• Предназначен за материали с различен вискозитет - от нисък до много висок.
• Регулируема скорост на избутване
• Разпределя материали на стандартни слоеве,
независимо от въздушен маркуч или кабел

• Избутване от биела/мотовилка
• безжичен
• Батерия 14.4 V

1047326

1 детайл

*С конверсионен кит за 400 мл фолиеви опаковки

**С конверсионен кит за полагане от 400 мл фолиеви опаковки
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Пистолети за нанасяне

Тип

Име

Описание

Технически данни

IDH No.

Опаковки

310 мл,
300 мл картуши

Ръчен пистолет

TEROSON
STAKU РЪЧЕН ПИСТОЛЕТ

• Пистолет за ръчно полагане
• Дозира стандартен материал
• Лесно полагане
• Лесен за употреба и почистване
• Без изтичане.
• За алуминиеви и пластмасови картуши

• Предавателно съотношение: 1:10
• Избутване от биела/мотовилка

142240

1 детайл

2 x 25 мл картуши

Ръчен пистолет

TEROSON
РЪЧЕН ПИСТОЛЕТ
(2 x 25ml)

• Ръчен пистолет за 2-компонентни картуши (2 х 25
мл)
• Лесно нанасяне
• Съотношение за смесване 1:1

• Предавателно съотношение: 1:6,5
• Избутване от биела/мотовилка

150035

1 детайл

1 л кутия

Пневматичен
пистолет

TEROSON
UBC AIR PRESSURE ПИСТОЛЕТ С
ЧАША

• За материали за защита от удари от камъчета и
покритие на подподовите части
• Перфектна текстура за фин до груб финиш
• Идеален е за много фини, подобни на бои консистенции
• Продуктът може да остане в пистолета до 3 или 4
седмици, без почистване
• Ниско налягане при шприцоване
• Лесен за използване, подобно на използването на
пистолет за боя

• Максимално налягане: 8 бара
• Работно налягане: 3 - 4 бара
• Регулатор с вграден предпазен клапан
• Регулируемо въздушно налягане
• Регулируем поток на нанасяне
• За кутии от 1 л

1589356

1 детайл

1 л кутия

Пневматичен
пистолет

TEROSON
UBC ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ

• За полагане на подподови покрития, восъчни материали и такива за защита от удари с камъчета
• Идеален за създаване (възпроизвеждане) на подобрени текстури от много груба да фина
• Регулируема дюза за създаване на различни
консистенции
• Ниско налягане при шприцоване
• За основни приложения за подподови покрития

• Максимално налягане: 8 бара
• Работно налягане: 2-4 бара
• За кутия от 1 л

1585815

1 детайл

1 л кутия

Пневматичен
пистолет

TEROSON
UBC ПИСТОЛЕТ С РЕЗЕРВОАР

• Пистолет с лесен за пълнене резервоар за консервиране на кухини
• Много фини изпарения (необходим е по-малко
материал)
• Остатъкът може да остане в резервоара за няколко седмици
• Бързо сваляне на разпръсквателната дюза и маркуча за приложение
• Кука сонда плюс дълга гъвкава сонда (виж аксесоари)
• Регулируем обем, подходящ за всеки сезон

• Максимално налягане: 6 бара
• Работно налягане: 3 - 4 бара
• 1 л резервоар

1589354

1 детайл
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Опаковка

Име

Описание

IDH No.

Опаковки

Име

Описание

IDH No.

Опаковки

ТЕROSON ПОДГРЯВАЩА
КУТИЯ ЗА КАРТУШИ (2)

• За предварително подгряване до 2 картуша
(само алуминиеви) или 2 х 400 мл фолиеви
опаковки.
• За алуминиеви картуши
• За фолиеви опаковки 400 мл
• Бързо подгряваща кутия за нанасяне на лепила
за стъкла (15 мин.)

211556

1 детайл

TEROSON
СТАНДАРТЕН
НАКРАЙНИК

• За стандартни уплътнителни слоеве
• Метрична тънка нишка
• За алуминиеви картуши

581582

20 детайла
в опаковка

TEROSON
DOOR EDGE
НАКРАЙНИК

• Специално разработен накрайник за насочване
на уплътнителните материали, напр за уплътнението на вратата
• Оразмеряване за рязане:
• Насочващи крила
• Метрична тънка нишка
• За алуминиеви картуши

782222

1 детайл

TEROSON
СПРЕЙ
НАКРАЙНИК

• За прилагане уплътнителни шевове чрез спрей
(да се използва с пистолета MultiPress)
• Комплект с двойна дюза
• Метрична тънка нишка
• За алуминиеви картуши

1395025

12 детайла
в опаковка

TEROSON ПЛОСКОСТРУЕН НАКРАЙНИК

• За приложение на уплътнителни шевове с
PowerLine II
• Специално проектирани дюзи за полагане на
оригиналния OEM текстура чрез плосък поток
• За приложения с плоска струя
• Метрична тънка нишка
• За алуминиеви картуши

1305486

10 детайла

TEROSON ШИРОКОСТРУЕН
НАКРАЙНИК

• За уплътнения или акустични приложения
• За пресъздаване на оригиналната OEM консистенция
• За приложения с широка струя
• Метрична тънка нишка
• За алуминиеви картуши

1470999

10 детайла
в опаковка

TEROSON СИСТЕМА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ С ГЪВКАВ
МАРКУЧ

• Система за полагане около трудно достъпни
или изолирани части на автомобила
• Вътрешната тръба може да бъде заменена
лесно без да се налага почистване на гъвкавия
маркуч
• Метрична тънка нишка
• За алуминиеви картуши

1542651

1 детайл

1542653

10 бр. (резерв. части
- вътрешен
маркуч)

Технически данни:
• Температура: 60 °C
• Без прегряване
• Мощност: 200 W
• Захранване: 230 V

TEROSON ПОДГРЯВАЩА
КУТИЯ ЗА КАРТУШИ (6)

• За предварително подгряване преди полагане,
до 6 картуша (само алуминиеви)
• До 6 картуша
(6 х алуминиеви или 4 х пластмасови)
• За до 6 фолиеви пакета
(6 х 400 мл или 4 х 600 мл)

796993

1 детайл

Технически данни:
• Температура: 65°C
• Без прегряване
• Задържа температурата около един час след
като е изключен
• Мощност: 200 W
• Захранване: 230 V

TEROSON
ПОЧИСТВАНЕ НА
КЛИМАТИЦИ
АГРЕГАТ

• Професионална машина за почистване на
климатици
• 15 мин. разпръскване за леки автомобили и
30 мин. за по-големи превозни средства
• Идеален за дезинфекция и дезодориране на
интериора - включително климатичната система
• Идеален за новия Teroson WT AIRCO препарат
за почистване (цитрусови аромати)
• Ултразвукова почистваща система
Технически данни:
• Електрическа консумация: 30 W

1282250

1 детайл

вътрешен маркуч
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Аксесоари

Описание

IDH No.

Опаковки

Име

Описание

IDH No.

Опаковки

TEROSON УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА И РАЗРЕДКА

• За използване с разпръскващи дюзи с размер
на шаблон за пластове с еднаква ширина
• За насочване
• Регулируема дължина

1542650

5 детайла
в опаковка

TEROSON
ВЪЛНЕН АПЛИКАТОР

• Нанасяне на праймер
• Без мъх

142245

25 детайла
в опаковка

ГОЛЯМ СТАТИЧЕН
МИКСЕР

• Статичен миксер за 2-компонентни картуши
• Съединителна гайка
• Дължина 173 мм

780805

10 детайла
в опаковка

РАБОТНА МАСА
ЗА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА

Специален плот за предни и задни стъкла.
Интелигентно разположените опорни точки означават, че на практика няма напрежение върху
автомобилните стъкла, докато като те лежат на
работния плот. Лепилото може да се приложи на
най-удобна работна височина.

308491

1 детайл

МАЛЪК СТАТИЧЕН МИКСЕР

• Статичен миксер за 2-компонентни картуши
• Закрепване на щик
• Дължина 115 мм

142242

12 детайла
в опаковка

СТЪРГАЛКА ЗА
СТЪКЛО (deluxe)

Висококачествен инструмент, който може да
се използва, за да изстържете стикери и за отстраняване на излишната пяна. Това стъргало е
оборудвано с метален водач, който държи ножа
на място.

149380

Стъргалка
за стъкло

197818

Резервни
остриета
(100 бр.)

TEROSON
КУКА
СОНДА

• Кука сонда за консервиране на кухини под
ъгъл 90 °
• Екстра-фини изпарения (необходим е по-малко
материал)
• Бързо разскачване

1669493

1 детайл

СЪЧЛЕНЕН ФИЛТЪР ЗА ДВУСТРАННО ЗАСМУКВАНЕ

Този засмукващ повдигач е специално проектиран за монтиране на предното стъкло и може
да се адаптира към всяка извивка в предното
стъкло, благодарение на своите въртящи глави.

149365

1 детайл

TEROSON
НАЙЛОНОВА
СОНДА

• Гъвкава найлонова сонда за консервиране на
кухини
• Екстра-фини изпарения (необходим е по-малко
материал)
• Бързо разскачване

1667919

1 детайл

РЕЖЕЩА ТЕЛ
(квадратна)

Премиум квадратна режеща тел Благодарение
на високата си якост на опън, този проводник
може да се използва дори за най-новото поколение на високо-модулни лепила.

149360

Ролка 50 м

TEROSON
МРЕЖА ЗА РЕМОНТ НА ПЛАСТМАСИ

• За подсилване на ремонтирани пластмасови
участъци
• Фина плетена мрежа
• Лесно за рязане
• Гъвкава

908383

1 м/опаковка

РЕЖЕЩА ТЕЛ
(със златно покритие)

Тази специално обвита тел разполага с отлични
качества за рязане на полиуретан и дава възможност на потребителите да отстранят стъклото без да го увреждат

149361

Ролка 22.5
м

TEROSON ЧЕТКА

• Четка за нанасяне на уплътнения

583065

1 детайл
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Име

