Najděte si správné vybavení pro svoje potřeby aplikace

VZDUCHOVÁ TLAKOVÁ PISTOLE
TEROSON POWERLINE II

VZDUCHOVÁ PISTOLE S
NÁDOBKOU TEROSON UBC

Nejvýkonnější pneumatická ruční pistole pro
nanášení housenek, od standardních textur po
textury OEM.

Profesionální nástroj pro nanášení jemných až
hrubých textur

Balení

Typ

Název

Popis

Technické údaje

IDH č.:

Vel. balení

310 ml,
fóliové balení
(salám) 400 ml*

Pneumatická
pistole

VZDUCHOVÁ PISTOLE
TEROSON POWERLINE II

• Vysokotlaká vzduchová pistole
• Na materiál s nízkou až velmi vysokou viskozitou
• Pro utěsňování švů plochým a širokým pásem
• Patentovaný systém, který předchází prasknutí
kartuší
• Rukojeť s ergonomickou konstrukcí

• Provozní tlak: 24 bar
(při max. vstupním tlaku 8 bar)
• Převodový poměr: 1:3
• Vytlačování pístem
• Konstantní průtok materiálu
• Nastavitelný provozní tlak
• Zabudovaný tlakoměr

96030

1 ks

Kartuše 310 ml

Pneumatická
pistole

TELESKOPICKÁ VZDUCHOVÁ PISTOLE
TEROSON
MULTIPRESS

• Vzduchová pistole na kartuše
• Pro nanášení švů a nátěrů (UBC) z hliníkových
kartuší
• Pro nanášení housenek z hliníkových nebo plastových kartuší
• K dávkování těsniv a lepidel s nízkou až střední
viskozitou

• Vytlačování teleskopickým pístem
• Maximální tlak: 8 bar
• Kompaktní rozměry
• Nastavitelný provozní tlak
• Nastavitelný tlak vzduchu pro stříkání

142241

1 ks

400 ml,
570/600 ml fóliové balení (salám)

Pneumatická
pistole

VZDUCHOVÁ PISTOLE TEROSON
SOFTPRESS

• Vzduchová pistole na fóliové balení
• Vylehčený nástroj
• Kompaktní rozměry

• Vytlačování bez pístu
• Maximální tlak: 6,8 bar

250052

1 ks

310 ml,
400 ml fóliové
balení (salám)**

Elektrická pistole

BATERIOVÁ PISTOLE
TEROSON

• Výkonná bateriová aplikační pistole na kartuše
• Na materiál s nízkou až velmi vysokou viskozitou
• Nastavitelná rychlost vytlačování
• Dávkování materiálu z kartuší ve formě standardních housenek nezávisle na vzduchové hadici či
kabelu

• Vytlačování pístem
• Bezdrátová
• Baterie 14,4 V

1047326

1 ks

*S adaptační sadou na 400 ml fóliové balení (salám)

**S adaptační sadou k aplikaci 400 ml fóliových balení
(salámů)
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Aplikační pistole

Typ

Název

Popis

Technické údaje

IDH č.

Velikost
balení

310 ml,
300 ml kartuše

Ruční pistole

RUČNÍ PISTOLE
TEROSON STAKU

• Pistole pro ruční aplikaci
• Dávkuje standardní materiály
• Snadná manipulace
• Snadná údržba a čištění
• Žádný náběh
• Na hliníkové a plastové kartuše

• Převodový poměr: 1:10
• Vytlačování pístem

142240

1 ks

2x 25 ml kartuše

Ruční pistole

RUČNÍ PISTOLE
TEROSON
(2x 25 ml)

• Ruční pistole na dvousložkové kartuše (2x 25 ml)
• Snadná manipulace
• Směšovací poměr 1 : 1

• Převodový poměr: 1:6,5
• Vytlačování dvojitým pístem

150035

1 ks

Plechovka 1 litr

Pneumatická
pistole

VZDUCHOVÁ PISTOLE S NÁDOBKOU
TEROSON UBC

• Pro ochranné nátěry podvozku a proti odletujícím
kamínkům
• Dokonalá textura od jemné po hrubou povrchovou
úpravu
• Ideální pro velmi jemné textury podobné lakům
• Produkt může zůstat v pistoli až 3 nebo 4 týdny bez
čištění
• Fungování při nízkém tlaku
• Snadné používání, podobné lakovací pistoli

• Maximální tlak: 8 bar
• Provozní tlak: 3–4 bar
• Regulátor se zabudovaným
bezpečnostním ventilem
• Stříkací vzduch: nastavitelný
• Průtok materiálu: nastavitelný
• Na 1 litrové plechovky

1589356

1 ks

Plechovka 1 litr

Pneumatická
pistole

VZDUCHOVÁ PISTOLE
TEROSON UBC

• Pro nanášení nátěrů podvozku, vosků a ochranných
vrstev proti odletujícím kamínkům
• Ideální pro vytváření (obnovu) vylepšených textur od
hrubých po jemné
• Nastavitelná tryska pro vytváření různých textur
• Nanášení při nízkém tlaku
• Pro základní nanášení ochranných nátěrů podvozku

• Maximální tlak: 8 bar
• Provozní tlak: 2–4 bar
• Na 1 litrové plechovky

1585815

1 ks

Plechovka 1 litr

Pneumatická
pistole

VZDUCHOVÁ PISTOLE S NÁDOBKOU
TEROSON

• Zásobníková pistole se snadným plněním pro aplikaci
ochrany dutin
• Extra jemné rozprašování (menší spotřeba materiálu)
• Zbytky mohou zůstat v zásobníku několik týdnů
• Rychlospojka stříkací trysky a aplikační hadice
• Úhlová sonda plus dlouhá ohebná sonda (viz příslušenství)
• Nastavitelný objem stříkání pro zimní a letní aplikaci

• Maximální tlak: 6 bar
• Provozní tlak: 3–4 bar
• Zásobník 1 litr

1589354

1 ks
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Balení

Příslušenství
Popis

IDH č.

Velikost
balení

Název

Popis

IDH č.

BOX NA PŘEDEHŘÍVÁNÍ KARTUŠÍ
TEROSON (2)

• K předehřívání až 2 kartuší (pouze hliníkových)
nebo až 2 fóliových balení (400 ml)
• Na hliníkové kartuše
• Na fóliové balení 400 ml
• Rychloohřívací box materiálu pro přímé zasklívání
(15 min)

211556

1 ks

TRYSKA
TEROSON
STANDARD

• Pro standardní těsnicí housenky
• Metrický jemný závit
• Na hliníkové kartuše

581582

20 ks /
balení

TRYSKA
TEROSON
NA HRANY DVEŘÍ

• Speciálně vyvinutá tryska k vedení těsnicích
housenek, např. při těsnění dveří
• Zářezové značky
• Vodicí křidélka
• Metrický jemný závit
• Na hliníkové kartuše

782222

1 ks

STŘÍKACÍ
TRYSKA
TEROSON

• Pro nanášení stříkaných těsnicích housenek
(určená k použití ve spojení s pistolí MultiPress)
• Sestava dvojité trysky
• Metrický jemný závit
• Na hliníkové kartuše

1395025

12 ks /
balení

TRYSKA TEROSON
FLATSTREAM
(S PLOCHÝM
PROUDEM)

• Určená k použití s pistolí PowerLine II při těsnění
švů
• Speciálně vyvinutá tryska pro nanášení originálních OEM texturovaných housenek na karosérie
automobilů
• Pro vytváření plochých vrstev
• Metrický jemný závit
• Na hliníkové kartuše

1305486

10 ks

TRYSKA TEROSON
WIDESTREAM
(S ŠIROKÝM
PROUDEM)

• Pro těsnění švů nebo tlumení hluku
• K obnově původní OEM textury
• Pro nanášení širokého proudu
• Metrický jemný závit
• Na hliníkové kartuše

1470999

10 ks /
balení

APLIKAČNÍ SYSTÉM TEROSON S
OHEBNOU HADICÍ

• Systém pro nanášení vrstev kolem složitých částí
karosérie automobilů nebo izolovaných oblastí
• Vnitřní trubičku lze snadno vyměnit, aniž by se musela ohebná hadice čistit
• Metrický jemný závit
• Na hliníkové kartuše

1542651

1 ks

1542653

10 ks
(náhradní
díl – vnitřní
trubička)

Technické údaje:
• Teplota: 60 °C
• Žádné přehřívání
• Spotřeba energie: 200 W
• Napájení: 230 V

BOX NA PŘEDEHŘÍVÁNÍ KARTUŠÍ
TEROSON (6)

• K předehřívání až 6 kartuší před použitím
• Až na 6 kartuší
(6 hliníkových nebo 4 plastové)
• Až na 6 fóliových balení
(6 x 400 ml nebo 4 x 600 ml)

796993

1 ks

Technické údaje:
• Teplota: 65 °C
• Žádné přehřívání
• Při odpojení udržuje teplotu asi jednu hodinu
• Spotřeba energie: 200 W
• Napájení: 230 V

PŘÍSTROJ
TEROSON
PRO ČIŠTĚNÍ
KLIMATIZACE

• Profesionální přístroj pro čištění klimatizace
• 15 min rozprašování pro osobní auta a
30 min pro větší auta
• Ideální pro sanitaci a deodorizaci interiérů aut –
včetně klimatizačního systému
• Ideální pro novou čisticí tekutinu TEROSON WT
AIRCO (s citrusovou vůní)
• Ultrazvukový čisticí systém

1282250

1 ks

Technické údaje:
• Spotřeba el. energie: 30 W

Vnitřní hadice
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Velikost
balení

Název

Velikost
balení

Název

Popis

IDH č.

1542650

5 ks /
balení

VLNĚNÝ TAMPÓN
TEROSON

• Nanášení primeru
• Bez otřepů

142245

25 ks /
balení

• Statický mixér pro dvousložkové kartuše
• Převlečná matice
• Délka 173 mm

780805

10 ks /
balení

PRACOVNÍ
STOJAN NA ČELNÍ
SKLA

Speciální stojan na čelní a zadní skla. Inteligentně
rozmístěné opěrné body zajišťují, že když skla leží
na stojanu, není v nich v podstatě žádné pnutí. Lepidlo se může nanášet v pohodlné pracovní výšce.

308491

1 ks

• Statický mixér pro dvousložkové kartuše
• Bajonetová spojka
• Délka 115 mm

142242

12 ks /
balení

ŠKRABKA NA
SKLO (deluxe)

Vysoce kvalitní nástroj, který se může používat k
seškrabávání nálepek a přebytečného polyuretanu.
Tato škrabka se dodává s kovovým vodítkem, které
drží funkční čepel na místě.

149380

Škrabka na
sklo

197818

Výměnné
čepele
(100 čepelí)

Popis

IDH č.

APLIKAČNÍ VODÍTKO A DISTANČNÍ
PODLOŽKA
TEROSON

• Určené pro použití se stříkacími tryskami s odměřováním mezery pro stejnoměrnou šířku housenky
• Pro vedení kolem hran
• Nastavitelná délka

STATICKÝ MIXÉR
VELKÝ

STATICKÝ MIXÉR
MALÝ

Velikost
balení

HÁKOVÁ
SONDA
TEROSON

• Háková sonda pro ochranný nástřik dutin, úhel 90°
• Extra jemné rozprašování (menší spotřeba materiálu)
• Rychlospojka

1669493

1 ks

KLOUBOVÝ
DVOJITÝ PŘÍSAVNÝ ZVEDÁK

Tento přísavný zvedák byl speciálně navržen pro instalaci čelních skel a dokáže se přizpůsobit libovolné křivce čelního skla díky svým otočným hlavicím.

149365

1 ks

NYLONOVÁ
SONDA
TEROSON

• Ohebná nylonová sonda pro ochranný nástřik
dutin
• Extra jemné rozprašování (menší spotřeba materiálu)
• Rychlospojka

1667919

1 ks

ŘEZACÍ DRÁT
(hranatý)

Kvalitní hranatý řezací drát. Díky vysoké pevnosti v
tahu se tento drát může používat i k řezání poslední
generace lepidel s vysokým modulem.

149360

Role 50 m

SÍŤKA TEROSON
PRO OPRAVY
PLASTŮ

• Pro vyztužení opravovaných oblastí plastu
• Jemně tkaná síťka
• Snadné odřezávání
• Pružná

908383

1m/balení

ŘEZACÍ DRÁT
(obalený zlatem)

Tento speciálně obalený drát vykazuje vynikající
řezací vlastnosti s ohledem na polyuretanové housenky a umožňuje uživatelům demontovat tabule
laminovaného skla bez poškození.

149361

Role
22,5 m

ŠTĚTEC TEROSON

• Štětec pro nanášení produktů k těsnění švů

583065

1 ks
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Název

