
Aplikacje
Pistolety serii RQBlowPro doskonale nadają się do pracy zarówno w standardowych, jak i trudnych warunkach. 
Różnorodność dysz w tej serii pozwala wybrać właściwe rozwiązanie pod kątem pracy, która ma być wykonana. Są 
idealnym doposażeniem centrów obróbczych, stanowisk montażowych, ślusarskich czy stanowisk do czyszczenia 
form wtryskowych sprężonym powietrzem.
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Zalety użytkowania
•	 Szeroki wybór dysz w pistoletach pozwala na jego dostosowanie do pracy na dowolnym stanowisku
•	 Opcja uzbrajania dysz długich w dodatkowe końcówki (booster czy bezpieczeństwa OSHA), pozwala na szybkie 

dostosowanie strumienia powietrza do danej pracy 
•	 Silny strumień powietrza umożliwia skuteczne czyszczenie detali oraz osuszanie wilgotnych powierzchni
•	 Karbowany, antypoślizgowy korpus pozwala na pewny chwyt nawet w rękawicach ochronnych
•	 Konstrukcja spustu umożliwia regulację wartości wydmuchiwanego powietrza w bardzo szerokim zakresie
•	 Lekki materiał i ergonomiczny kształt zmniejszają obciążenie stawów dłoni i nadgarstka

Dane techniczne
Przyłącze: gwint wewnętrzny G1/4” wg ISO 228
Maksymalne ciśnienie pracy: 11 bar
Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Temperatura pracy: -20oC do +85oC

Seria pistoletów do sprężonego powietrza RQBlowPro to nowa linia, 
w której korpusy pistoletów są wykonane z wysokiej jakości nylonu 
z domieszką włókna szklanego. Materiał cechuje duża sztywność, 
co się przekłada na wysoką odporność mechaniczną pistoletów, 
potwierdzoną wykonanymi przez nas testami. Linia pistoletów zawiera 
elementy ze standardowymi, osadzonymi w korpusach na stałe 
dyszami o długościach 100 mm oraz 320 mm, a także wykonania 
specjalne - z krótką dyszą gumową, z dyszą VENTURI oraz z dyszą 
bezpieczeństwa (OSHA)*.

Pistolety do powietrza RQBlowPro
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Pistolety do powietrza RQBlowPro

Kod Opis

B1-GLM100 SET Pistolety B1-GLM100, zestaw 10 szt.

B1-GR SET Pistolety z dyszą krótką gumową B1-GR, 10 szt. w display’u

B1-GLM100 Pistolet z tworzywa z dyszą metalową długą 100 mm

B1-GLM320 Pistolet z tworzywa z dyszą metalową długą 320 mm

B1-GR Pistolet z tworzywa z dyszą gumową krótką

B1-GV Pistolet z tworzywa z dyszą VENTURI

B1-GS Pistolet z tworzywa z dyszą bezpieczeństwa i booster*

B1-TR Końcówka gumowa do dyszy długiej LM i LC

B1-TR2 Końcówka gumowa z nasadką do dyszy długiej LM

B1-TSBC Końcówka z nasadką bezpieczną i booster do dyszy LM

* Dysza bezpieczeństwa - spełnia warunki OSHA. W przypadku zatkania dyszy, powietrze zacznie wydostawać się przez boczne otwory ukryte pod czarnym pierścieniem.  
  Po zdjęciu pierścienia, dysza może działać jak booster, czyli wzmacniacz strumienia powietrza wykorzystujący efekt Venturiego.


