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Professionaalne tööriist kiireks ja täpseks rehvide täitmiseks/tühjendamiseks, kasutamiseks rehvitööko-
dades ja transpordiettevõtetes, kõikjal kus on oluline kiire ja täpne tulemus, vastupidavus intensiivsele 
kasutamisele. Kerge, löögikindel korpus, keraamiline rõhuandur, selgelt loetav digitaalne ekraan. Klapime-
hanismi konstruktsioon võimaldab suuremat õhu läbivoolu, et tagada kiire rehvi täitmine või tühjendamine. 
Ülerõhu hoiatus kui rõhk ületab 12 bar. Tippklassi mõõteriist!

• Mõõteskaala lugemistäpsus 0.01 bar / 0.2 PSI / 1kPa
• Max sisendrõhk 15 bar, max õhu läbivool 910 l/min (13 bar rõhu korral)
• Töötemperatuur -20°C kuni +60°C
• Vahetatava patarei CR2450 vastupidavus 950 tundi
• Vastavus direktiividele ja standarditele:
EC Direktiiv 86/217/EEC/BS EN;  12645: 1999 & CE;  PTB 18.08/06.04

Professionaalne tööriist kiireks ja täpseks rehvide täitmiseks/tühjendamiseks, kasutamiseks rehvitööko-
dades ja transpordiettevõtetes, kõikjal kus on oluline kiire ja täpne tulemus, vastupidavus intensiivsele 
kasutamisele. Kerge,
hanismi konstruktsioon võimaldab suuremat õhu läbivoolu, et tagada kiire rehvi täitmine või tühjendamine. 
Ülerõhu hoiatus kui rõhk ületab 12 bar. Tippklassi mõõteriist!

• 
• 
• 
• 
• 
EC Direktiiv 86/217/EEC/BS EN;  12645: 1999 & CE;  PTB 18.08/06.04

999025910999025910999025910

XF-kiirliide 1/4” BSPT

23-GP15112223-GP15112223-GP151122
AAA/LR03 patarei, 4 tk (GP)

REHVIPUMPAMISMANOMEETRIDREHVIPUMPAMISMANOMEETRID
professionaalseks kasutamiseksprofessionaalseks kasutamiseks

“Accura 1” Rehvipumpamispüstol, digitaalne, 0 - 12 bar

Täpne ja tugeva konstruktsiooniga tööriist väiksematele rehvitöökodadele nii sõidu-kui veoki-
rehvide pumpamiseks. Mugavalt paiknev tühjendusnupp võimaldab kiirelt rõhku reguleerida. 
Taustavalgusega LCD ekraan tagab loetavuse ka hämaras. Kalibreeritud, seerianumbritega.

• Mõõtetäpsus +/- 0,07 bar - kuni 4 bar rõhuni ja 0,14 bar kuni 10,4 bar rõhuni
• Mõõtmisvahemik 5-170 psi / 0.34 - 12 bar / 34-1200 kPa
• Max sisendrõhk 15 bar
• Max õhuvool 910 l/min (13 bar rõhu korral)

CR2450 patarei

23-gp10312123-gp10312123-gp10312123-gp10312123-gp10312123-gp103121

DTI Rehvipumpamispüstol, digitaalne,  0,34 - 12 bar

Varuvoolik PCL pumpamismanomeetrile

Tellimisnr. vooliku pikkus pumpamisotsik
999025330-05 0,5 m standard, lukustiga 

999025330 1,8 m standard, lukustiga 

Tellimisnr. vooliku pikkus pumpamisotsik
999025580 1,8 m / 999025470 standard, lukustiga 

999026170 2,7 m 2-ne, lukustiga 

Täpne ja kiire, kerge ja tugev alumiiniumkorpusega rehvipumpamise püstol professionaalseks kasuta-
miseks rehvitöökodades, transpordiettevõtetes, tanklates jne. Sobib kasutamiseks nii sise- kui välis-
tingimustes: töötemperatuur -15°C kuni +55°C, IP54. Suur ja hästi loetav, valgustusega LCD ekraan. 
Iga seade on eraldi testitud ja sertifitseeritud. 

• Mõõteskaala lugemistäpsus 0.01 bar / 0.1 PSI / 1 kPa
• Max sisendrõhk 18 bar, max õhu läbivool 500 l/min (13 bar rõhu korral)
• Töötemperatuur -15°C kuni +55°C
• Vahetatavad AAA patareid (2 tk)
• Lukustatav pumpamisotsik
• Mõõtetäpsus vastab standarditele: BS EN12645:2014

“Accura MK4” Rehvipumpamispüstol, digitaalne,  0,3 - 17,2 bar, IP54

Tellimisnr. vooliku pikkus pumpamisotsik
999026120 0,5 m standard, lukustiga 

99028550 1,8 m 2-ne, lukustiga 

Tellimisnr. vooliku pikkus pumpamisotsik
999026210 0,5 m 2-ne, lukustiga 

999025470 1,8 m standard, lukustiga

Max sisendrõhk 18 bar, max õhu läbivool 500 l/min (13 bar rõhu korral)
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• Standardventiilidele
• Mõõtesamm 0,1 bar/1,45 Psi
• Max sisendrõhk 15 bar
• Max läbilastav õhuhulk 910 l/min @ 13 bar
• Sobib lämmastiku pumpamiseks
• Töötemperatuur  -25°C  kuni +55°C

• Voolikuühendus 1/4” metallkeermega 
• Löökide vastu kaitstud korpus
• Seade vastab EU Direktiivile  86/217/CEE
• Kaal: 0,35 kg
• Täitmis- ja tühjendusfunktsioon

Kerge ja tugev mehaaniline rehvipumpamise manomeeter intensiivseks kasutamiseks rehvitöökodades, 
bensiinijaamades, transpordiettevõtetes. Selge ja loetav analoogkell, löögikindel konstruktsioon. 
Kalibreeritud mõõtevahemik 0-12 bar. NB! Vastab EL direktiividele 86/217/EEC ja BS EN 12645: 1999.  
PCL-i tippmudel!

586199958619995861999

999029890999029890999029890

586201558620155862015

Rehvipumpamispüstol EURODAINU 2015 EEC (0,7-11 bar) / 1,5 m voolik

Täpne, vastupidav ja usaldusväärne mõõteseade intensiivseks kasutamiseks.
EURODAINU on olnud täpsuse ja usaldusväärsuse sümbol aastast 1983. MÕÕTMISTÄPSUSE UUS TASE on saavutatud tänu mehhanismi detailide 
täiustamisele, millega on suurendatud maksimaalsete töötsüklite arvu ning seeläbi tõstetud ka töökindlust ja mõõtetäpsust. Valmistustehnoloogialt 
täiesti uus on manomeetri pumpamisvoolik, mille on välja töötanud Wonder´i teadus-ja arenduskeskus tugenedes 30-aastasel tootmiskogemusel. 
Seadme korpuse valmistamiseks on kasutatud uut, automaatset survevalu süsteemi. Voolujooneline ja käepärane kuju suurendab manomeetri 
praktilist väärtust tehes selle igapäevase kasutamise lihtsaks ning mugavaks.

• Standardventiilidele
• Täitmis- ja tühjendusfunktsioon
• Mõõteskaala bar (0,7-11)
• Mõõtesamm  0,1 bar
• Max sisendrõhk 15 bar
• Töötemperatuur  -25°C  kuni +55°C
• Sobib lämmastiku pumpamiseks
• Max läbilastav õhuhulk 1100 l/min @ 10 bar

REHVIPUMPAMISMANOMEETRIDREHVIPUMPAMISMANOMEETRID
professionaalseks kasutamiseksprofessionaalseks kasutamiseks

Rehvipumpamispüstol SUPERDAINU 1999 CEE (0,7-10 bar) / 1,5 m voolik

Rehvipumpamispüstol “Airforce II” (0-12 bar) / 1,8 m voolik

SUPERDAINU® on Wonder´i lahendus professionaalidele, kes on saanud testide käigus veenva tõestuse seadme täpsusest, töökindlusest ja stabiilsusest.
TÄPSEM, KERGEM, VASTUPIDAVAM. Toodetuna otsast lõpuni Wonder´i tehases Cremonas (Itaalia), koosneb SUPERDAINU® ainult Itaalia päritolu 
komponentidest. Iga manomeeter on mehaaniliselt kalibreeritud, kontrollitud ja sertifitseeritud. Rivaalidest paremate testitulemustega, on Wonder´i 
pumpamismanomeeter kõige modernsem ja tehnoloogiliselt täiuslikum  mõõteseade omas kategoorias.

• Standardventiilidele
• Täitmis- ja tühjendusfunktsioon
• Mõõteskaala - bar (0,7-10)/Psi (10-145)
• Mõõtesamm - 0,1 bar/1,45 Psi
• Max sisendrõhk 15 bar
• Sobib lämmastiku pumpamiseks
• Max läbilastav õhuhulk 1100 l/min @ 10 bar

• Voolikuühendus 1/4” metallkeermega 
• Löökide vastu kaitstud korpus
• Kalibreerimistunnistus
• Mõõtetäpsus vastab Euroopa 

regulatsioonile UNI EN 12645:2014
• 86/217/EEC
• Michelini poolt heaks kiidetud

• Löökide vastu kaitstud korpus
• Voolikuühendus 1/4” metallkeermega 
• Kalibreerimistunnistus
• Mõõtetäpsus vastab Euroopa regulatsioonile             

UNI EN 12645:2014
• Seade vastab EU Direktiivile 86/217/CEE
• Michelini poolt heaks kiidetud

Varuvoolik WONDER pumpamismanomeetrile

Tellimisnr. vooliku pikkus pumpamisotsik
5861961-05 0,5 m standard, lukustiga

5861961 1,5 m standard, lukustiga

5861962 2,5 m standard, lukustiga
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• Standardventiilidele
• Täitmis- ja tühjendusfunktsioon
• Mõõtesamm 0,1 bar/1,45 Psi
• Max sisendrõhk 15 bar
• Max läbilastav õhuhulk 1100 l/min @ 10 bar
• Sobib lämmastiku pumpamiseks

• Voolikuühendus 1/4” metallkeermega 
• Löökide vastu kaitstud korpus
• Mõõtetäpsus vastab Euroopa regulatsioonile UNI 

EN 12645:2014
• Seade vastab EU Direktiivile  86/217/CEE
• 100% veekindel

Wonder´i  kõige uuem ja täiuslikum rehvipumpamismanomeeter, mis mõeldud sõiduauto- ja mootorrataste rehvidele. 
Kuulsa  SUPERDAINU®  järeltulija, uus mudel, mis kannab nime 2014, on mõõtetäpsuselt tasemel, milleni selles 
valdkonnas pole seni küündinud ükski konkurent. Mõõtmistulemust kuni 6 bar´i  (87 psi), saab lugeda laia jaotusega 
skaalal, mis teeb selle kasutajale kiireks ja lihtsaks. Tehtud katsed on näidanud seadme suurt töökindlust 
isegi ekstreemsetel temperatuuridel, ilma igasuguste kahjustusteta ja kalibreeringut  muutmata. 
2014 on Wonder´i seade, mis on loodud oma ala professionaalidele: see on praktiline, täpne ja 
vastupidav instrument, mis  lihtsustab rehvirõhu täpset kontrollimist mootorratastel ja 
sõiduautodel.

Rehvipumpamismanomeeter Wonder “Race Car 1997”. Skaala 0,5-3,5 bar / 7-50 psi. VoolikuRehvipumpamismanomeeter Wonder “Race Car 1997”. Skaala 0,5-3,5 bar / 7-50 psi. Vooliku pikkus 60 cm. Max sisend- pikkus 60 cm. Max sisend-
rõhk 6 bar. Sobib ka lämmastikuga täitmiseks. Mõõtetäpsus vastab EU regulatsioonile UNI EN 12645:2014rõhk 6 bar. Sobib ka lämmastikuga täitmiseks. Mõõtetäpsus vastab EU regulatsioonile UNI EN 12645:2014

PCL rehvipumpamispüstolil on alumiiniumkorpus, kummikestaga kaitstud manomeeter, 400 mm 
õhuvoolik ja lukustatav pumpamisotsik. Mõõtevahemik 0-12 bar, maksimaalne sisendrõhk 8 bar.
Ei ole mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

5862014w5862014w5862014w

586199758619975861997

Rehvipumpamispüstol WONDER W2014 CEE (0,7-6 bar) / 1,5 m voolik

Rehvipumpamispüstol “RACE CAR 1997” (0,5-3,5 bar) / 0,6 m voolik

• Standardventiilidele
• Täitmis- ja tühjendusfunktsioon
• Mõõtesamm  0,1 bar
• Max sisendrõhk 6 bar
• Sobib lämmastiku pumpamiseks

• Voolikuühendus 1/4” metallkeermega 
• Löökide vastu kaitstud korpus
• Mõõtetäpsus vastab Euroopa 

regulatsioonile UNI EN 12645:2014

REHVIPUMPAMISMANOMEETRIDREHVIPUMPAMISMANOMEETRID
professionaalseks kasutamiseksprofessionaalseks kasutamiseks

REHVIPUMPAMISMANOMEETRIDREHVIPUMPAMISMANOMEETRID
parim valik harrastajaleparim valik harrastajale

999027880999027880999027880

542501125425011254250112542501125425011254250112542501125425011254250112542501125425011254250112

50-5345050-5345050-53450

Rehvipumpamispüstol PCL (0-12 bar) / 0,4 m voolik

Rehvipumpamispüstol Gentlin, (0-10 bar) / 0,35 m voolik / CE

Digitaalne rehvipumpamispüstol JBM, (0-14 bar) / 0,3 m voolik

Täpne kergeltjälgitava mõõteskaalaga manomeeter, 
mõõtevahemik 0-10 bar . Tühjenduspäästikuga ja 
kummikattega, vooliku pikkus 350 mm.
Ei ole mõeldud professionaalseks kasutamiseks.
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PUMPAMISOTSIKUDPUMPAMISOTSIKUD

Kasutamiseks koos rehvipumpamismanomeetriga.
Sobib topeltrataste pumpamiseks. 
1/4” sisekeermega.

Pumpamisotsik, sirge

Pumpamisotsik, sirge

2-otsaga pumpamisadapter, 1/4” sisekeere

Pumpamisotsik, 90°

Tellimisnr. info
999027300 6,35 mm (1/4”) voolikule

999028010 7,9 mm (5/16”) voolikule

999028380 1/4” sisekeermega

Tellimisnr. info info
999144670 TRC-1 / 8V1-1 6 mm voolikule, M+

5870292 TRC-1 / 8V1-1 8 mm voolikule, Wonder

5870294 TRC-2 / VG12 8 mm  voolikule, Wonder

5870296 TRC-2 / VG12 8V1-1 väliskeermega, Wonder

Tellimisnr. pikkus info
999026090 300 mm -

999026010 300 mm ventiilile lukustatav

Kasutamiseks koos rehvipumpamismanomeetriga.
Sobib topeltrataste pumpamiseks. 
8 mm voolikule.

2-otsaga pumpamisadapter, 8 mm voolikule

Tellimisnr. pikkus info
5870255 300 mm Wonder

Kasutamiseks koos rehvipumpamismanomeetriga.
Sobib topeltrataste pumpamiseks. 
Tavaventiili väliskeermega (8V1-1)

2-otsaga pumpamisadapter, 8V1-1 väliskeermega

Tellimisnr. pikkus info
3040209A 360 mm Alligator

Tellimisnr. info
999026750 6,35 mm (1/4”) voolikule

999028150 7,9 mm (5/16”) voolikule

999028470 1/4” sisekeermega

Uus, täiustatud disainiga pumpamisotsiku valmistamiseks on kasutatud kõrgeima kvaliteediga materjale: tsingisulamit, 
alumiiniumit ja messingit. Kindlalt toimiva lukustiga, kiirelt ning lihtsalt ventiilile paigaldatav ja 360° vooliku otsas keeratav.
Professionaalseks kasutamiseks rehvitöökodades, autoteenindustes, hooldejaamades.

587186058718605871860 587186458718645871864

Pumpamisadapter “Ferla Pompa” Pumpamisadapter “Ferla Fouke”
Pikkus 160 mm, pööratud otsaga pumpispamisadapter 
tavaventiilile (8V1-1)

Pikkus 160 mm, pööratud otsaga pumpispamisadapter 
tavaventiilile (8V1-1) ja TM-ventiilile (VG12)

VG12 (tööstusrehvi ventiilile) VG12 (tööstusrehvi ventiilile) 
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999029740999029740999029740 999027670999027670999027670

805700480570048057004 999029850999029850999029850

586197658619765861976586190058619005861900

586187058618705861870

• Standardventiilidele
• Mõõteskaala bar/psi (0,7 - 12 / 10 - 74)
• Mõõtetäpsus vastab Euroopa regulatsioonile UNI EN 12645:2014
• Michelini poolt heaks kiidetud

• Standardventiilidele
• Mõõteskaala bar/psi (0,7 - 12 / 10 - 74)
• Mõõtetäpsus vastab Euroopa regulatsioonile                                                 

UNI EN 12645:2014
• Michelini poolt heaks kiidetud

REHVIRÕHUMANOMEETRIDREHVIRÕHUMANOMEETRID
professionaalseks kasutamiseksprofessionaalseks kasutamiseks

Topeltotsikuga rehvirõhu manomeeter rehvirõhu täppismõõtmiseks. Vooliku pikkus 0,5 m

Mõõtetäpsus vastab Euroopa regulatsioonile UNI EN 12645:2014

Rehvirõhumanomeeter PCL TPG60 0,8-11 bar Rehvirõhumanomeeter PCL TPG1 0,5-3,4 bar

Rehvirõhumanomeeter “QUICKER 1976” 0,7-4,3 barRehvirõhumanomeeter “EURODAIRA 1900”, 0,7-12 bar

Rehvirõhumanomeeter “ALISEO”, 0,1-2,5 bar

Kvaliteetne ja vastupidav tööriist igapäevaseks kasutamiseks. 
Sobib nii sõidu- kui veoauto rehvide rõhu mõõtmiseks. 
Kummist käepide, kahene otsik. 

• BE EN 12645: 2014 
• Mõõteskaala lugemistäpsus 0,2 bar

Kvaliteetne ja vastupidav tööriist igapäevaseks kasutamiseks.
Sõiduautorehvidele, ots 90° nurga all.

• BS EN 12645:1999 
• Mõõteskaala lugemistäpsus 0,1 bar

999025410999025410999025410

23-GP15112223-GP15112223-GP151122

23-GP218423-GP218423-GP2184
Digitaalne rehvirõhumanomeeter 0-12 bar / 0,5m voolik
Lihtsalt kasutatav, isekalibreeruv digitaalne rehvirõhumanomeeter. 
Sobib nii sõidu- kui veoauto rehvirõhu mõõtmiseks. 

• Taustavalgustus 
• 30 sek automaatne power-off
• 4 mõõtühikut: psi / bar / kPa / kg/cm²
• Vahetatavad AAA / LR03 patareid (2 tk)
• Mõõteskaala lugemistäpsus:  0.2 psi / 0.01 bar / 1 kPA / 0.01 kg/cm²
• Mõõtmistäpsus +/- 1% AAA/LR03, 4 tk

CR2302, 3V

Wonder Eurodaira 1900 on loodud  rehvirõhu 
täppismõõtmiseks. Mõõtetäpsus vastab EU 
regulatsioonile UNI EN 12645:2014.
Mõõteskaala 0,7-12 bar. Vooliku pikkus 0,5 m

Löögikindla plastikkorpusega rehvirõhumano-
meeter sõiduautodele täppismõõtmiseks.
Mõõtetäpsus vastab EU regulatsioonile 
UNI EN 12645:2014.

Mehaaniline rehvirõhu manomeeter 
Wonder Aliseo 1870 on professionaalseks 
kasutamiseks ja sobib ka veega täidetud 
rehvidele. Manomeetri skaala 0,1-2,5 bar, 
vooliku pikkus 35 cm.

Mõõtetäpsus vastab Euroopa regulatsioonile                                                 

täppismõõtmiseks. Mõõtetäpsus vastab EU 

Mõõteskaala 0,7-12 bar. Vooliku pikkus 0,5 m

Wonder Aliseo 1870 on professionaalseks 

586195058619505861950

Rehvirõhumanomeeter “EURODAIRA/RJW1950”, 0,7-12 bar 

Löögikindla plastikkorpusega rehvirõhumano-

Rehvirõhu manomeeter AutoGauge TG-050, 0-4 bar
Selgelt loetava skaalaga, tugeva kroomitud 
metallkorpuse ja vastupidava klaasiga 
rehvirõhumanomeeter. 0-4 bar / 0-60 psi. 
Kella diameeter 53 mm. 

Digitaalne manomeeter/mustrisügavuse mõõtja. 
0,15-7 bar / 0-15 mm Lihtsalt kasutatav digitaalne multifunkt-

sionaalne mõõteriist. Sinine taustavalgus 
tagab loetavuse pimedas või eredas 
valguses. Automaatne väljalülitus - 90 
sek. Vahetatav patarei - CR2032 3 V. 
1. Manomeeter 0,15-7 bar ja 2-100 lbf/in2.  
2. Mustri sügavuse mõõtja 0-15 mm, 
1,6 mm hoiatus.



8

Täisdigitaalne rehvipumpamise seade. Lõpetab automaatselt õhutäite soovitaval parameetril. Ülerõhu 
funktsioon. Töökodadesse, bensiinijaamadesse jne. Sise- ja välistingimustesse. 
230 V toide. PSI- bar- kg/mm² -KpA mõõteühikud. LCD-ekraan 75 x 45 mm. 

Pumpamisotsik APAC

* Saadaval tehasetellimusena, 
hind al 545 € + km. Küsi pakkumist!

Elektroonilise rehvipumpamise seadme ACCURA QUBE täiustatud mudel on kompaktne ja mugav lahen-
dus, mis võimaldab veelgi kiiremat ja täpsemat rehvi täitmist. Seade töötab 3-s režiimis: Tavaline rehvi 
täitmine-tühjendamine, lämmastikuga täitmine ja ülerõhuga funktsioon rehvitöökodadele. Puutetundlik 
ekraan, rehvirõhu eelseadistamine (võimalik salvestada 4 erinevat väärtust kiirvalikute alla), auto-start 
funktsioon, täpne ja kiire tulemus.  Suurepärane ruumi säästev lahendus autoparkidele, väiksematele 
rehvitöökodadele, garaažidesse jne. Keraamiline sensor tagab mõõtetäpsuse +/- 0,5% kogu mõõteskaala 
ulatuses. Võimaldab täpset rehvi täitmist kuni 50 m voolikuga. Komplektis  5 m voolik pumpamisotsikuga.

PCL-i tippklassi seade professionaalsetele rehvitöökodadele ja transpordiettevõtetele tagab reh-
vide kiire täitmise/tühjendamise ning talub intensiivset kasutamist. Kiire mikroprotsessor, suure 
läbilaskevõimega solenoidklapp, puutetundlik ekraan ja auto-start funktsioon teevad töö kiireks 
ja mugavaks. Seade töötab 3-s režiimis: Tavaline rehvi täitmine-tühjendamine, lämmastikuga 
täitmine ja ülerõhuga funktsioon rehvitöökodadele. Keraamiline sensor tagab mõõtetäpsuse +/- 
0,5% kogu mõõteskaala ulatuses. Võimaldab täpset rehvi täitmist kuni 50 m voolikuga. Komplektis  
7,6 m voolik pumpamisotsikuga.

Tugev teraskonstruktsioon, korrosioonikindel pinnaviimistlus. Analoog manomeetri mõõteskaala 
0-7 bar (0-100 lbf/in2). Komplektis pumpamisotsikud õhkmadratsite, pallide ja jalgratta ventiilide 
jaoks.

• Mõõt 150x150x92 mm
• Kaal 2,3 kg
• Töötemperatuur -20°C kuni +70°C
• Toide 230 V/0,1 A
• Õhu läbivool max 2500 l/min 

• Mõõt 300x420x90 mm
• Kaal 9 kg
• Töötemperatuur -20°C kuni +70°C
• Toide 230 V @ 10 bar sisendrõhuga
• Õhu läbivool max 2500 l/min 
• Mõõteskaala lugemistäpsus 1 psi / 0.1 bar / 5 kPa / 0.1 kg/cm²

• Max sisendrõhk 15 bar
• Max pumpamisrõhk 10 bar
• PSI- bar- kg/cm² -KpA 
• Mõõteskaala lugemistäpsus 1 psi / 0.1 bar / 5 kPa / 0.1 kg/cm²
• 86/217/EEC
• BS EN 12495:1999

• Max sisendrõhk 15 bar
• Max pumpamisrõhk 10 bar
• PSI- bar- kg/cm² -KpA 
• Mõõtetäpsus +/- 0,5% 
• 86/217/EEC

• Täisdigitaalse mikroprotsessor juhtimisega 
• Sobib sise- ja välistingimustesse, IP41
• Automaatne start ja stop
• Pumpamisrõhk 0,2-12 bar 
• Max sisendrõhk 16 bar 
• Täpsusklass ± 0,02 bar 
• Ekraan 75x45 mm 
• Taustvalgustus 
• bar, PSI, KpA, kg/mm² mõõteühikud
• 86/217/EEC
• BS EN 12495:1999

Elektrooniline rehvitäiteseade Accura Qube II, 10 bar

Elektrooniline rehvitäiteseade Accura D12, 10 bar, IP54

Elektrooniline rehvitäiteseade APAC, 12 bar, IP41

999025900999025900999025900

999029840999029840999029840

999030730999030730999030730

U2319001U2319001U2319001

REHVIPUMPAJADREHVIPUMPAJAD
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PCL lämmastiku generaator/pumpaja on toodetud Inglismaal, Sheffieldi tehases. Akutoitega mobiilne 
seade rehvide - kuni 4 tk korraga -  pumpamiseks ja/või lämmastikuga (95%) täitmiseks. 5-aas-
tane garantii lämmastikugeneraatorile (eeldusel, et õhufiltreid vahetatakse igal aastal). Kaasaegne 
lämmastiku genereerimise tehnoloogia tagab kiire tulemuse, seade on kompakne ja töötab vaikselt. 
PCL-i digitaalne rõhu kontrolltarkvara on kalibreeritav ja täpne. Laetav 12V/7Ah aku - puudub vajadus 
toitekaablite järele, mis võimaldab seadet lihtsalt liigutada ühest kohast teise ja kasutada kõikjal, kus 
olemas on piisavalt suruõhku. Aku vastupidavus ühe laadimisega kuni 20 töötundi ja laadimisaeg 2 
tundi. Maksimaalne pumpamisrõhk 10 bar,  seadme töötemperatuur 0°C kuni 40°C, müratase 65 dBa, 
seadme mõõdud (KxLxS) 1029x535x647 mm, kaal 50 kg.

Arvestuslik tootlikkus 8,3 l/min 8 bar rõhu juures. 

Mõõdetud tulemused 12 bar sisendrõhu juures, kompressori min tootlikkus 250 l/min:

4 sõiduautorehvi, ainult täitmine (2,2 bar) 3 min
4 kaubikurehvi, ainult täitmine (4,5 bar) 5 min

4 sõiduautorehvi õhu asendamine lämmastikuga 
(2 tsüklit – õhust tühjendamine + lämmastikuga täitmine): 10 min
4 kaubikurehvi õhu asendamine lämmastikuga 
(2 tsüklit – õhust tühjendamine + lämmastikuga täitmine) 15 min

Mõõdetud tulemused 9 bar sisendrõhu juures, kompressori min tootlikkus 250 l/min:

4 Sõiduautorehvi 225/40R18 õhu asendamine 95% lämmastikuga, 
(2 tsüklit – õhust tühjendamine + lämmastikuga täitmine)  - 11 min 

Seade lämmastiku sisalduse mõõtmiseks. Tugev ergonoomiline korpus, lihtne kasutada, kõrge 
resolutsiooniga suur digitaalne näidik. Automaatne väljalülitamise funktsioon pikendab patarei 
tööiga. Mõõtevahemik 70-100% lämmastiku sisaldust, mõõtmistsükkel 0,5 sek, reageerimisaeg < 
2 s, automaatne väljalülitus 5 min.

Lämmastiku generaator/rehvitäiteseade “Nexus N72SAIC24”

Lämmastiku analüsaator, PCL

999027224999027224999027224

999025710999025710999025710

 Hind al. 2575 € +km Hind al. 2575 € +km

Mõeldud kasutamiseks sisekummita rehvide monteerimisel. 
Mahuti on varustatud ohutusklapi ja manomeetriga.

999118300999118300999118300

“Rehvikahur” 25 l

“Rehvikahur” 12 l
Mõeldud kasutamiseks sisekummita rehvide monteerimisel. 
Mahuti on varustatud ohutusklapi ja manomeetriga. Max töörõhk 
10 bar.

06-00-6806-00-6806-00-68

REHVIPUMPAJADREHVIPUMPAJAD
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Polüuretaanist (PU) voolik on murdumiskindel ja vastupidav hõõrdumisele. Lisaks suurepärase ilmastiku- ja 
osoonikindlusega, hea vastupidavusega õlile ja bensiinile, kulumiskindel. Kasutatav temperatuurivahemikus -30°C 
kuni +80°C. Keermestatud (3/8” BSPT väliskeere) otstega pöördliitmikud (360°) on nikeldatud. Otsad sirged, 200 mm, 
kaitsevedruga.  Töörõhk 10,3 bar / 150 psi.

PCL-i uus 9,5 mm siseläbimõõduga SuperFlex voolik koos XF-
liitmikega on vastupidav, eriti hästi painduv ja kulumise eest kaitstud. 
Voolik on hea murdumis- ja muljumiskindlusega vähendades 
õhukadusid, ning vastupidav UV-kiirgusele ning väga paljudele 
hapetele ja leelistele. Max töörõhk 200 psi/13,75 bar, ohutusfaktor 
3:1 temperatuuridel -15°C kuni +60°C. Toode vastab RoHS 3 nõuetele.

SURUÕHUVOOLIKUDSURUÕHUVOOLIKUD

Kummi PVC sulam (RUBBER PVC ALLOY COMPOUND - PTE). Vastupidav hõõrdumisele, 
hästi painduv, mitte keerduv, õli- ja  kütusekindel, silikoonivaba. Maksimum töörõhk 
temperatuuril +20ºC 21 bar. Purunemisrõhk 63 bar. Töötemperatuur -10°C kuni +60°C. 
Läbimõõt 13 mm. Välisdiameeter 21 mm. Voolik on varustatud ½” sisekeermega pöörle-
vate liitmikega. ISO 5774:2008 (BS 6066:1981) / BS EN ISO 2398:1997 (BS 5118:1980)

60 cm pikkune suruõhuvoolik tööriistale. Voolik on 1/4” väliskeermega ja XF-kiirliitmikuga. Aitab vähendada vibratsiooni 
ja vooliku/liitmike võimaliku purunemisega kaasnevat vigastusriski.

PU suruõhu spiraalvoolik, 10 m / ID ø 10 mm / 10,3 bar

Super-Flex suruõhuvoolik XF-liitmikega, ID ø 9,5 mm / 13,75 bar

PTE-suruõhuvoolik, ID ø 13 mm / 21 bar

Tellimisnr. info
999029090 Sinine

999026870 Punane

Professionaalseks kasutamiseks mõeldud murdumis- ja venimis-Professionaalseks kasutamiseks mõeldud murdumis- ja venimis-
kindel polüuretaanvoolik (PU). Kiirliited on pöördpuksidel. Tänu kindel polüuretaanvoolik (PU). Kiirliited on pöördpuksidel. Tänu 
pöördliigendile ei lähe voolik sõlme! pöördliigendile ei lähe voolik sõlme! 
Töörõhk 9,3 bar / 135 psi, purunemisrõhk 27 bar / 400 psi. Töörõhk 9,3 bar / 135 psi, purunemisrõhk 27 bar / 400 psi. 

PU suruõhu spiraalvoolik liitmikega, ID ø 8 mm / 9,3 bar

Tellimisnr. pikkus
9540T 4 m

9539T 6 m

15539T 8 m

4008T 10 m

Tellimisnr. pikkus
999027520 5 m

999027660* 10 m

999027540 15 m

999027690* 20 m

Tellimisnr. pikkus
999027790* 10 m

999029820 15 m

999027820* 20 m

3/8” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitepesa.

3/8” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitmik

999025430999025430999025430

999027030999027030999027030

PU

PU

PTE

PTE

SUPERFLEX

Turvavoolik suruõhutööriistale, 1/4 vk + XF liitmik, 60 cm / ID ø 10 mm / 21 bar

999HA2132*999HA2132*999HA2132*

1/2” BSPT väliskeermega 
XF-kiirliitepesa

1/2” BSPT väliskeermega 
XF-kiirliitmik

999025720999025720999025720999025970999025970999025970

* märgitud tooted saadaval tehasetellimusena
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Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, 8 + 1,5 m / ID ø 8 mm / 8 bar

999023915999023915999023915

PCL-i BENCH TOP seeria voolikurullid on oma kompaktsuse tõttu eriti sobivad väikestesse 
töökodadesse/garaazidesse. Rulli mehanism on töökindel ja PVC Hybrid voolik vastupidav. Automaatne 
tagasikerimine on sujuv ja reguleeritav - voolikut on igal hetkel võimalik peatada. Voolikurullid on 
kergesti hooldatavad, kuna sisseehitatud puhastusharjased hoiavad vooliku tagasikerimisel puhtana. 
Korpus on tugevast polüpropüleenist, 180° reguleeritav seinale kinnitatav pöördkronstein on terasest. 
Sisse- ja väljalaskeühendused on 1/4” BSPT keermega, suurim töörõhk 120 psi/8 bar. Voolikurulli kaal 
on 3,4 kg ja mõõdud 320x165x278 mm. Ainult suruõhule!

1/4” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitepesa

1/4” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitmik

999026790999026790999026790 999026930999026930999026930

Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, ID ø 9,5 mm / 20 bar

Tellimisnr. vooliku pikkus
53581J 12 + 1 m

53583J 20 + 1 m

3/8” sisekeermega 
kiirliitepesa, JBM

3/8” sisekeermega 
kiirliitmik, JBM

14077J14077J14077J14075J14075J14075J

Murdumiskindlast hübriidpolümeer-materjalist voolik, löögikindel
plastkorpus, 180º pöörduv seinakinnitus. Automaatselt liikuv juhik tagab 
vooliku korrektselt külg-külje kõrval paiknemise tagasikerimise korral. 
Vooliku sisediameeter 9,5 mm, 3/8” otsakinnitused. 
Max 20 bar / 300 psi. 

PCL-i WORKSHOP PRO seeria keskmise suurusega voolikurullid on saadaval erineva pikkuse ja 
läbimõõduga vastavalt kasutaja vajadustele. Turvalisuse huvides on voolikurullidel aeglane 
tagasikerimise mehanism - täielikuks sissetõmbamiseks kulub 9 sekundit. mis tagab kontrolli 
vooliku üle ja aitab ära hoida võimalikke vigastusi ja kahjustusi. Automaatne tagasikerimine on sujuv 
ja reguleeritav - voolikut on igal hetkel võimalik peatada. Voolikurullid on kergesti hooldatavad, 
kuna sisseehitatud puhastusharjased hoiavad vooliku tagasikerimisel puhtana. Korpus on tugevast 
polüpropüleenist, 180° reguleeritav seinale kinnitatav pöördkronstein on terasest, voolik kummi ja 
PVC segust. Sisse- ja väljalaskeühendused on 1/4” BSPT keermega, suurim töörõhk 250 psi/17 bar. 
Voolikurulli kaal on 7,45 kg ja mõõdud 355x180x490 mm. Ainult suruõhule!

Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, 20 +1,5 m / ID ø 10 mm / 17 bar

1/4” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitepesa

1/4” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitmik

999026790999026790999026790

999027570999027570999027570

999026930999026930999026930

SURUÕHUVOOLIK POOLILSURUÕHUVOOLIK POOLIL
sisediam. 8 - 10 mmsisediam. 8 - 10 mm

PVC Hybrid

PVC Hybrid

PVC/KUMM (PTE)
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Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, 15 + 1 m / ID ø 10 mm / 20 bar

515.3410515.3410515.3410

Murdumiskindel hübriidpolümeer (kummi ja PVC sulam) materjalist voolik, löögikindel plastkorpus, 180º 
pöörduv seinakinnitus. Sobib ka vee pumpamiseks. Automaatne tagasikerimine ja lukustus. Ühendusvooliku 
pikkus 1 m. Otsad 3/8” väliskeermega. Max töörõhk 20 bar. Kaal 6 kg. Mõõdud: 480x380 mm.

3/8” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitepesa

3/8” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitmik

999025430999025430999025430999027030999027030999027030

APAC 1731.C12 on plastkorpuse ja PU voolikuga. Sobib paigaldamiseks seinale või lakke. Automaatne 
tagasikerimine. Ühendusvooliku pikkus 1,0 m. Otsad  väliskeermega. Max töörõhk 20 bar. Sobib ka 
vee pumpamiseks. Kaal 18 kg.

Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, 15 + 1 m / ID ø 10 mm / 20 bar

998019460998019460998019460

3/8” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitepesa

3/8” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitmik

999025430999025430999025430999027030999027030999027030

APAC 1731.153C. Pulbervärvitud metallkorpus. Sobib paigaldamiseks seinale ja lakke. Mustuskindel tagastusmehhanism. 
Töörõhk kuni 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. PVC Voolik. Temperatuuritaluvus 60ºC. Kaal 29 kg.

Suruõhuvoolik poolil, kinnises metallkorpuses, 15 m / ID ø 10 mm / 20 bar

999118470999118470999118470

3/8” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitepesa

3/8” BSPT väliskeermega 
XF-kiirliitepesa

3/8” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitmik

3/8” BSPT väliskeermega 
XF-kiirliitmik

999025430999025430999025430

999026410999026410999026410

999027030999027030999027030

999026160999026160999026160

PVC voolik, löögikindel plastkorpus, paigaldamiseks 
seinale või lakke. Automaatne tagasikerimine. 
Ühendusvooliku pikkus 1,0 m. Otsad  väliskeermega. 
Max töörõhk 20 bar. Sobib ka vee pumpamiseks. 
Kaal 10,5 kg.

Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, ID ø 10 mm / 20 bar

Tellimisnr. mudel Vooliku pikkus väljund
999030700 1731.C6 10 + 1 m 3/8” vk

999031060 1731.C4 15 + 1 m 3/8” vk

3/8” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitepesa

3/8” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitmik

999025430999025430999025430999027030999027030999027030

SURUÕHUVOOLIK POOLILSURUÕHUVOOLIK POOLIL
sisediam. 10 mmsisediam. 10 mm

PVC Hybrid

PVC

PVC

PU
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Uus PRESTIGE seeria voolikurull on PCL-i valiku suurim, saadaval 2-e erineva pikkusega vastavalt 
kasutaja vajadustele. Turvalisuse huvides on voolikurullidel aeglane tagasikerimise mehanism - täielikuks 
sissetõmbamiseks kulub 9 sekundit, mis tagab kontrolli vooliku üle ja aitab ära hoida võimalikke vigastusi 
ja kahjustusi. Automaatne tagasikerimine on sujuv ja reguleeritav - voolikut on igal hetkel võimalik peatada. 
Voolikurullid on kergesti hooldatavad, kuna sisseehitatud puhastusharjased hoiavad vooliku tagasikerimisel 
puhtana. Korpus on tugevast polüpropüleenist, 180° reguleeritav seinale kinnitatav pöördkronštein on 
terasest, voolik kummi ja PVC segust. Sisse- ja väljalaskeühendused on 1/2” BSPT keermega, suurim töörõhk 
250 psi/17 bar. Voolikurulli kaal on 9,8 kg ja mõõdud 490x260x405 mm. Ainult suruõhule!

Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, 18 + 1,5 m / ID ø 12 mm / 17 bar

1/2” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitepesa

1/2” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitmik

999027600999027600999027600

999026450999026450999026450999027140999027140999027140

Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, 15 + 1,5 m / ID ø 13 mm / 20 bar
Murdumiskindel hübriidpolümeer materjalist voolik, löögikindel plastkorpus, 180º pöörduv 
seinakinnitus. Sobib ka vee pumpamiseks. 3/8” väliskeermed. Automaatne tagasikerimine on sujuv 
ja reguleeritav - voolikut on igal hetkel võimalik peatada. Kaal 10,2 kg. Mõõt 455x660 mm

515.3445515.3445515.3445

3/8” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitepesa

3/8” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitmik

999025430999025430999025430999027030999027030999027030

13 mm / 20 bar

999030710999030710999030710

APAC 1731.C8. PVC voolik, löögikindel plastkorpus, paigaldamiseks seinale või lakke. Automaatne 
tagasikerimine. Ühendusvooliku pikkus 1,0 m. Otsad  väliskeermega. Max töörõhk 20 bar. Sobib ka vee 
pumpamiseks.

1/2” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitepesa1/2” BSPP sisekeermega 

XF-kiirliitmik

999026450999026450999026450
999027140999027140999027140

Suruõhuvoolik poolil, kinnises korpuses, 15 + 1 m / ID ø 12,5 mm / 20 bar

SURUÕHUVOOLIK POOLILSURUÕHUVOOLIK POOLIL
sisediam. 12-13 mmsisediam. 12-13 mm

PVC/KUMM (PTE)

PVC Hybrid

PVC
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PVC voolik katteta rullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. Töörõhk kuni 20 bar. Sobilik ka vee 
pumpamiseks. Temperatuuritaluvus 100ºC. Sisend 1/2” sk, väljund 1/2” vk. Kaal 26 kg.

Suruõhuvoolik poolil, APAC 1732W, 15 m / ID ø 12,5 mm / 20 bar

999117770999117770999117770

1/2” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitepesa

1/2” BSPT väliskeermega 
XF-kiirliitepesa

1/2” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitmik

1/2” BSPT väliskeermega 
XF-kiirliitmik

999026450999026450999026450

999025720999025720999025720

999027140999027140999027140

999025970999025970999025970

APAC 1731.154C. Pulbervärvitud metallkorpus. Sobib paigaldamiseks seinale ja lakke. Mustuskindel tagastusmehhanism. 
Töörõhk kuni 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. PVC Voolik. Temperatuuritaluvus 60ºC. Kaal 29 kg.

Suruõhuvoolik poolil, kinnises metallkorpuses, 15 m / ID ø 12,5 mm / 20 bar

999117180999117180999117180

1/2” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitepesa

1/2” BSPT väliskeermega 
XF-kiirliitepesa

1/2” BSPP sisekeermega 
XF-kiirliitmik

1/2” BSPT väliskeermega 
XF-kiirliitmik

999026450999026450999026450

999025720999025720999025720

999027140999027140999027140

999025970999025970999025970

SURUÕHUVOOLIK POOLILSURUÕHUVOOLIK POOLIL
sisediam. 12-13 mmsisediam. 12-13 mm

PVC

PVC

PVC - ökonoomne valik - odav, vastupidav, kulumiskindel. Ei  ole külmades oludes nii elastne kui PU või PVC hybrid, kuid soojades 
ruumides töötamiseks suurepärane valik. Jäigem kui hübriid või kummist voolik. 

PU - polüuretaanvoolik on universaalne lahendus, kaalub vähem kui PVC, kummi- või hübriidvoolik, püsib elastsena ka jahedamates 
oludes. Temaga on lihtne mööda töökoda ringi liikuda, on vastupidav ja kulumiskindel. Sobib hästi ka välistingimustes kasutamiseks. 
PU vooliku miinuseks on jäikus, mis võib tekitada probleeme kui voolik on tööriista suhtes nurga all.

Hübriidvoolik - polüuretaani, PVC ja kummi hübriidsegu tagab voolik elastsuse ja vastupidavuse ka madalatel temperatuuridel. Tugev, 
kerge, pehme ja murdumiskindel, tagades hea manööverdatavuse. Sobib mistahes tingimustes töötamiseks.

PTE - kummi ja PVC segu (enamik PCL-i voolikuid), näeb välja nagu kumm ja omab kõik kummivooliku eeliseid - pehme, 
murdumiskindel, lihtne kokku kerida, suurepärane temperatuuritaluvus - -10°C kuni +60°C, ei kaota elastsust ka madalatel temperatuuridel, 
kuid on kummivoolikust oluliselt kergem, mis lihtsustab kasutamist, ja ka odavam.

PCL SuperFlex - väga vastustupidav, elastne ja kulumise eest kaitstud. Voolik on hea murdumis- ja muljumiskindlusega vähendades 
õhukadusid, vastupidav UV-kiirgusele ning väga paljudele hapetele ja leelistele. Max töörõhk 13,75 bar, purunemisrõhk 42 bar. Sobib 
kasutamiseks ka külmades oludes - töötemperatuurivahemik -15°C kuni +60°C.
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SURUÕHULIITMIKUDSURUÕHULIITMIKUD

XF-seeria liitmikud (nn. Euro-tüüp) on suurepäraste läbivoolu omadustega, mis võimaldab maksimaalselt ära 
kasutada suruõhu tööriista võimsuse. Kõik XF-seeria sisekeermega liitmikud ja kiirliitepesad on paralleelkeermega 
BSPP (G, Rp) ja väliskeermega liitmikud/pesad koonuskeermega BSPT (R, Rc). 
XF-liitmikel on korrosioonikindel pinnakate, ava 7,4 mm, mis tagab õhuvoolu 2200 l/min @6 bar, max töörõhk 35 
bar. Töötemperatuur -40°C kuni 100°C. Sobib kokku järgmiste standarditega: Rectus 25/26; Legris 25/26; Cejn 320; 
Norgren 234/238; Schrader InterCheck 35. 
Tootja PCL, Inglismaa, Sheffield

PCL XF kiirliitepesad ja liitmikud ID ø 7,4 mm / 2200 l/min @ 6 bar

Kiirliitmikud voolikule

Kiirliitepesad voolikule

Voolikuliitmikud BSP väliskeermega Voolikuliitmikud BSP sisekeermega

Kiirliitmikud sisekeermega

Kiirliitepesad sisekeermega Kiirliitepesad väliskeermega

Kiirliitmikud väliskeermega

Tellimisnr. voolik
999026955* 6 mm

999026970 8 mm

999026220 10 mm

999026240 13 mm

Tellimisnr. voolik
999027106* 6 mm

999026260 8 mm

999026280 10 mm

999026320 13 mm

Tellimisnr. keere
999026930 1/4”

999027030 3/8”

999027140 1/2”

Tellimisnr. keere
999026790 1/4”

999025430 3/8”

999026450 1/2”

Tellimisnr. keere
999026860* 1/4”

999026410 3/8”

999025720 1/2”

Tellimisnr. keere
999025910 1/4”

999026160 3/8”

999025970 1/2”

Tellimisnr. voolik keere
999025656 6,35 mm (1/4”)

1/4”
999026420 7,9 mm (5/16”)

999029810 9,5 mm (3/8”)

HC2479* 12,7 mm (1/2”)

HC6904* 6,35 mm (1/4”)

3/8”
HC6905* 7,9 mm (5/16”)

999029800 9,5 mm (3/8”)

HC2808* 12,7 mm (1/2”)

HC6908* 9,5 mm (3/8”)
1/2”

999029790 12,7 mm (1/2”)

Tellimisnr. voolik keere
HC5275/5194* 6,35 mm (1/4”)

1/4”HC5276/5194* 7,9 mm (5/16”)

HC1226/1225* 9,5 mm (3/8”)

HC2595/2181* 6,35 mm (1/4”)

3/8”HC2181/2594* 7,9 mm (5/16”)

999029760 9,5 mm (3/8”)

Tellimisnr. voolik
HC2983* 6,35 mm (1/4”)

999028530 7,9 mm (5/16”)

999026540 9,5 mm (3/8”)

999026700 12,7 mm (1/2”)

Mutter liitmikule vooliku liitmik
999029761 3/8” 999029762 9,5 mm (3/8”)

999029770 1/4” 999029780 9,5 mm (3/8”)

Liitmik + mutter voolikule

* märgitud tooted saadaval tehasetellimusena

Vooliku jätkuliides
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CRC valge keermetihendusliim HPX keermeteip 12 mm / 12 m
Hea täitevõimega anaeroobne valge hermeetik PTFE 
lisandiga (Teflon®) keermestatud metallmuhvide, hüdro- 
ja pneumoliideste tihendamiseks ja fikseerimiseks. Sobib 
keermesliidetele kuni 3” (DM80). Võimaldab keermesliite 
asendi muutmist 30 min kestel ning hooldusel liidet ker-
gesti demonteerida. Hea vastupanuvõime temperatuurile 
(-55°C kuni +150°C), korrosioonile, vibratsioonile, veele, 
õlidele ja enamus kemikaalidele.

SURUÕHULIITMIKUDSURUÕHULIITMIKUD

Komplekt sisaldab esmavajalikke XF-liitmikke ja tarvikuid.
Tootja PCL, Inglismaa, Sheffield

1 x kiirliitepesa 1/4” väliskeermega: 999026860
1 x kiirliitepesa 1/4” sisekeermega: 999026790
1 x 1/4” väliskeermega liitmik 6,35 mm voolikule: PCL HC5656
1 x 1/4” väliskeermetega ühendusmuhv PCL HC6560
1 x 3/8” -> 1/4” sisekeermega ühendusmuhv PCL HC6892
1 x 1/4” väliskeermega liitmik 9,5 mm voolikule: 999029810
1 x 3/8” vk -> 1/4” sk üleminekumuhv: PCL HC6895
1 x 1/2” -> 1/4” sisekeermega ühendusmuhv: PCL HC6893
1 x 1/4” väliskeermega liitmik 12,7 mm voolikule: PCL HC2479
1 x 1/2” vk -> 1/4” sk üleminekumuhv: PCL HC6896
1 x toruteip
2 x 1/4” väliskeermega kiirliitmik: 999025910
2 x 1/4” sisekeermega kiirliitmik: 999026930
2 x Jubilee voolikuklamber 9,5-12 mm
2x Jubilee voolikuklamber 13-20 mm

Klambrid sobivad kummi- ja plastvoolikute ja kaablite kinnitamiseks. 
Komplekti kuulub:

20 x 5-7 mm
20 x 9-11 mm
20 x 11-13 mm
20 x 14-17 mm
20 x 15-18 mm
20 x 17-20 mm

25 x 7-9 mm

30 x 13-15 mm

1 x paigaldustangid

PCL XF-kiirliitmike ja voolikuühenduste avariikomplekt

Jubilee®  pressitavate 2-kõrvaga voolikuklambrite komplekt 

999027695999027695999027695

9990K175P9990K175P9990K175P

20-EAS05020-EAS05020-EAS050 32-PT001232-PT001232-PT0012
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1/2” filter-regulaator-õlitaja, 0,5-12 bar / 10 micronit / 5000 l/min 

1/2” filter-regulaator-õlitaja, 0-10 bar / 15 micronit / 2640 l/min 

3/4” filter-regulaator-õlitaja, 0-17 bar / 6000 l/min 

1/2” filter-regulaator-õlitaja, 0,5-8 bar / 40 micronit / 1150 l/min 

1/4” filter-regulaator-õlitaja, 0,5-11 bar / 2400 l/min 

999026990999026990999026990

894017192989401719298940171929

894016848389401684838940168483

999026830999026830999026830

999030090999030090999030090

Ökonoomne ja koheselt kasutamiseks valmis lahendus õhutrassist niiskuse eemaldamiseks, õhusurve reguleerimiseks 
ja õhu-tööriistade õlitamiseks.  1/2” sisendiga, poolautomaatse tühjendusklapiga, maksimaalselt 10 bar´isele õhusurve-
le, Komplektis seinakinnitus ja manomeeter.

• Max sisendrõhk 10 bar 
• Max töörõhk 8 bar
• Filter 40 micronit
• Manomeeter 0-8 bar / 0-114 psi
• Rõhu reguleerimisvahemik 0,5-8 bar

• Filter-regulaator (F/R-L) koos õlitajaga. Eraldab ja kogub 96% niiskusest/
veest. Reguleerimise vahemik 0,5-11 bar.

• Max õhu läbilaskevõime 1150 l/min (5 bar)
• Max töötemperatuur 60°C
• Veemahuti 55 ml
• Õlimahuti 110 ml
• Komplektis seinakinnitus

PCL´i filter-regulaator-õlitaja võimaldab kontrollida ja reguleerida rõhku õhutrassis, eemaldada õhust niiskuse ja 
mustuse ning õlitada õhutööriistu. 1/2” sisendiga, manuaalne/poolautomaatne tühjendus, maksimaalne sisendrõhk 16 bar. 
Komplektis seinakinnitus ja manomeeter.

• Max sisendrõhk 16 bar
• Max töörõhk 12 bar
• Filter 10 micronit
• Manomeeter 0-16 bar
• Rõhu reguleerimisvahemik 0,5-12 bar

Tugevast komposiitmaterjalist korpus. Ideaalne töökodadele, rehvitöökodadele ja rasketransporditöökodadele. 1/2” sisend 
ja väljund. Maksimaalne õhuläbivus 44 l/s. Maksimaalne õhusurve 15 bar, manomeeter 0 - 10 bar. Filterelement 15ym, 
poolautomaatne vee-eraldus.  BSP keere. Õlianuma maht 125 ml. Sobib kõigile kuni 1/2” sisendiga ( kaasa arvatud ) suru-
õhutööriistadele, näiteks kõigile 1” tapiga mutrikeerajatele. 

• Max sisendrõhk 15 bar
• Max töörõhk 10 bar
• Filter 15 micronit
• Manomeeter 0-10 bar

Üleni metallist, mis tagab pika eluea. Ideaalne töökodadele, rehvitöökodadele ja rasketransporditöökodadele. 3/4” sisend 
ja väljund. Maksimaalne õhuläbivus 100 l/s. Maksimaalne õhusurve 17 bar. BSP keere. Õlianuma maht 201 ml.

• Max sisendrõhk 17 bar
• Max õhu läbilaskevõime 6000 l/min
• Õlimahuti 125 ml
• Filter 5 micronit

• Max õhu läbilaskevõime 5000 l/min @ 6 bar
• Max töötemperatuur 60°C
• Veemahuti 70 ml
• Õlimahuti 50 ml 
• Komplektis seinakinnitus

• Max õhu läbilaskevõime 2640 l/min
• Veemahuti 70 ml
• Õlimahuti 125 ml 

REGULAATORID, ÕLITAJADREGULAATORID, ÕLITAJAD
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REGULAATORID, ÕLITAJADREGULAATORID, ÕLITAJAD

Suruõhu süsteemid peavad olema puhtad ja kuivad, et tagada seadmete püsiv töökindlus. Täpne rõhu reguleerimine tagab 
süsteemi tõrgeteta töö.  Reguleerimata, filtreerimata ja vajaliku määrdeaineta suruõhk võib põhjustada seadmete kiire 
kulumise vähendades nende tööiga ja suurendades omaniku kulusid. Filter-regulaator-õlitaja tagavad, et iga tööriistani 
jõuab puhas, kuiv ja vajalikul hulgal määrdeainet sisaldav suruõhk efektiivseks tööks vajaliku rõhu all. Need võiksid ideaalis 
paikned igale tööriistale võimalikult lähedal ning neid peaks ka regulaarselt kontrollima ja vajadusel hooldama. 

PUHAS, KUIV, MÄÄRDEAINEGA JA 
REGULEERITUD SURUÕHK 

ÕLI, VETT, MUSTUST JNE 
SISALDAV SURUÕHK

1

2

3

FILTERFILTER

REGULAATORREGULAATOR

õlitajaõlitaja
Filter puhastab suruõhu tolmust, 
mustusest roostest. Enamike suru-
õhutööriistade puhul on piisav 40 
micronit. Liiga tiheda filtri kasuta-
mine võib põhjustada rõhukadusid.

Õlitaja lisab suruõhutrassi kontrollitud koguses 
õli - soovitatv kogus 2 tilka minutis -, mis vähendab 
suruõhutööriista mootori liikuvate osade hõõrdu-
mist. Õlitaja ei ole vajalik kõigi suruõhutööriistade 
puhul - nt. rehvipumpamispüstolid või värvipihustid.

Regulaator tagab ühtlase dünaamilise rõhu, mis võimaldab tööriista 
jõudluse maksimaalselt ära kasutada.  Suruõhutööriistade soovitatav 
dünaamiline sisendrõhk on 6,3 bar. Rõhu seadistamisel arvesta ka 
võimaliku rõhu kaoga, mis võib tekkida regulaatori ja tööriista vahel.

Filter-Regulaator-Õlitaja igale tööriistale:
Suruõhutööriista efektiivsemaks kasutamiseks on 
soovitatav kasutada Filter-Regulaator-Õlitajat eraldi iga 
tööriista juures. Kui ühele regulaatorile on järgi ühenda-
tud rohkem kui 1 tööriist, jaguneb õhusurve ja määrdeai-
ne mitme seadme vahel.

Õlitamine on oluline:
Ilma õlituseta väheneb tööriista võimsus ja lüheneb elu-
iga. Kasuta alati suruõhutööriista õli ja seadistaja õlitaja 
2 tilgale minutis.

Hooldus:
Filter- Kui filtril puudub automaatne tühjendusfunktsioon, 
eemalda kogunenud vesi ja puhasta filtrit regulaarselt.
Regulaator - kontrolli regulaatori tööd
Õlitaja - jälgi, et õli kogus oleks piisav.
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KOMPRESSORIDKOMPRESSORID

Tootekood
Mudel Mahuti

(I) kW Bar
Sis-

endõhk
(l/min)

Tootlik-
kus (l/
min)

Pöörded (p/
min) Volt/F/Hz Mõõdud (mm) Kaal 

(kg)

4116024330 CPRC 390 NS12S MS 90 2,2 10 320 220 1350 230/1/50 1000x410x900 64

4116024358 CPRC 4200 NS19S MT 200 3 10 486 290 1300 400/3/50 1500x450x960 136

4116022860 CPRD 6270 NS39 MT 270 4 10 653 470 1000 400/3/50 1520x590x1260 180

4116022864 CPRD 8270 NS39 FT 270 5,5 10 827 660 1250 400/3/50 1520x590x1260 210

4116022882 CPRD 10500 NS7000 FT 15 500 7,5 15 930 750 1000 400/3/50 2030x680x1400 305

Kolbkompressor 5,5 kW, 270 l, rihmülekandega

3/4” “DROPOUT” filter, 600-1000 l/min, 16 bar

Automaatne vee-eraldaja “DROPOUT” filtrile

Kaheastmelised rihmülekandega kolbkompressorid on võimsad ja suurema tootlikkusega, 
tagamaks laiemaid kasutusvõimalusi. Kompressorid on saadaval statsionaarsetena ja 
ratastel. Vajadusel saab kompressori tellida ka mürasummutava korpusega. 

PDOAD128 eemaldada DROPOUT filtrist automaatselt vee, õli ja saasteained. Sellel on kaks 1/2 “si-
sendühendust, mis võimaldavad paindlikku paigaldamist. Hooldevaba ja lihtsalt paigaldatav.

PDO600A Dropout® on unikaalne, teaduspõhise arendustöö tulemusena loodud, patenteeritud mitmeastmeline suruõhu-
filter, mis eemaldab 99,9999 % vedelikest (vesi ja õli) ning 99 % kuni 1 microni suurustest tahketest osakestest (tolm, 
rooste jne). Ainulaadne suruõhufilter, mis on hooldusvaba, lihtsalt puhastatav ja 0-hoolduskuludega Sissetuleva ja väl-
jamineva õhurõhu langus on minimaalne, õhu läbivoolu kiirus stabiilne, ohustamata vee ja tahkete osakeste süsteemist 
eemaldamise tõhusust Filter on varustatud seinakinnituse ja tühjendusklapiga. Korpus on alumiiniumist.

“CPM” seeria kruvikompressor on võimas, efektiivne ja töökindel. Mõeldud ka-
sutamiseks nii rehvi- kui autotöökodades ja isegi väiketööstuses. Saadaval eri-
nevate paagisuurustega ja jahutuskuivatiga.

Chicago Pneumaticu kolbkompressorite valikus on kompressorid võimsusega 1,1 kW - 7,5 kW alu-
miinium- ja malmpumpadega. Kolbkompressorid kuni 5,5 kW on saadaval nii ühe- kui kolmefaa-
siliste mootoritega ja 24 - 500 l paakidega.

• Sisend/väljund 3/4”
• Optimaalne õhu läbivool 600 l/min (rõhu langus 0,2 bar
• Max õhu läbivool 1000 l/ min (rõhu langus 0,6 bar)
• Max sisendrõhk 16 bar

• Veeanum 280 ml
• Vee väljalaskeühendus 1/2”
• Kaal 1 kg
• Mõõdud 270 mm (kõrgus) x 68 mm (diam) 

• CPM10/10 DX 270 l 400/50
• Võimsus 7,5 kW, 3f-400 V
• Star Delta käivitus
• Paak 270 l
• Tootlikkus 920 l/min
• Max rõhk 10 bar
• 1533x650x1352
• Kaal 245 kg 

Kruvikompressor 7,5 kw, 270 l, 10 bar, kuivatiga

Kruvikompressor 
7,5 kw, 500 l, 13 bar, kuivatiga

415202299341520229934152022993

411602286441160228644116022864

999025480999025480999025480

999026900999026900999026900

415202299641520229964152022996

• CPM 10/13 500 D
• Võimsus 7,5 kW, 3f-400 V
• Paak 500 l
• Tootlikkus 780 l/min
• Max rõhk 13 bar
• Müratase 65 dBA
• Mõõdud 1950x720x1468 mm
• Kaal 305 kg 



falkentyre.com

Täiuslik rehvivalik talveks, tõeliseks talveks: EPZ II ja EPZ II SUV on spetsiaalselt põhjamaade talvetingimustesse 
loodud lamellrehvid. 2020 talve uudiseks on naastrehv - WINTERPEAK F-ICE1, mille erikujulise südamikuga 
naastud on kerged, sõidusuunalise profiiliga, püsivad rehvis risti ja ei väändu. Naastude arv rehvimeetri 
kohta on 95 (nt, 205/60R16 rehvi täispöörde pikkuseks on 1991 mm, mis teeb naastude arvuks rehvis 189). 
Võrreldes eelkäija, Espia Ice mudeliga, on täiustatud juhitavus ja pidamisomadusi jääl, lumes ja kuival teel, 
vähendatud sõidumüra ning saavutatud läbisõit, mille kõrval konkurentide tulemused kahvatuvad. FALKEN
rehvide valmistajaks on Jaapani kontsern Sumitomo Rubber Industries Ltd – suuruselt kuues rehvitootja 
maailmas. Motoral Eesti AS on Falken ja Sumitomo rehvide ametlik maaletooja ja hulgimüüja Eestis.

LÄBI LUME JA JÄÄ!

WINTERPEAK I F-ICE 1 ESPIA I EPZ II
SUV

ESPIA I EPZ II

LÄBI LUME JA JÄÄ!
UUS NAASTREHV FALKEN WINTERPEAK F-ICE 1

www.motoral.ee


