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...ze starého nové!

NAŠE PORTFOLIO
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ZBOŽÍ A SLUŽEB

TECHNOLOGIE

Široká nabídka mobilních, kabinových, komorových a speciálních pískovaček,
příslušenství, hadic, kompresorů, trysek, aj. ... školení, metodika, praxe ...
www.piskovacky.cz

ABRAZIVA

Široká nabídka abrazivních materiálů tryskání ...
www.abraziva.cz

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Široká nabídka ochranných prostředků tryskání, broušení, metalizace (helmy,
kombinézy, rukavice, filtry, klima, aj.) ...
www.ochranne-pomucky-piskovani.cz

ZKUŠEBNA

Zkušebna a poradenství pro metodiku provádění pískování i jiných povrchových
úprav a renovací, včetně výsledků po aplikací různých druhů tryskacích abraziv
na povrchy dílů z různých materiálů ...
www.reno-tech.cz/zkusebna

ŠKOLENÍ

Provádíme školení našimi odborníky a to jak na užívání samotné pískovací/tryskací
techniky různých typů a tříd, tak rovněž na motdiku tryskání ...
www.reno-tech.cz/skoleni

PŮJČOVNA
Pronájem profi mobilních tryskačů, lakovacích jednotek, příslušenství,
kompresorů a dalších ...
www.pujcovna-naradi-piskovacky.cz

RENOVACE

Kompletní řešení povrchových úprav a renovací ...
www.reno-tech.cz

+420 602 349 438

Mobilní tlaková tryskací jednotka (pískovačka), v progresívní verzi Ultrasonic*,
kde základem je vždy nádoba/zásobník s integrovanou horní násypkou, bytelné,
silnostěnné, lakované ocelové konstrukce, na kterou firma Reno – Tech.cz, s.r.o.
poskytuje doživotní záruku. Nádoby mobilních tryskačů této verze, které jsou na
svém vnějším plášti opatřeny manipulačním otvorem o průměru cca 150mm pro
kontrolu a údržbu útrob nádoby, jsou na výběr ve velikostech 25, 40, 100, 200, 300,
500l. U nás pak máte tu možnost, pořídit si různé velikosti a provedení těchto
nádob, kde s ohledem pro vaše potřeby Vám s jejich vhodným výběrem pomůžeme.
Ideálně, když se rozhodnete u nás absolvovat přednákupní konzultaci, případně
některé z odborných školení, které pro naše i cizí zákazníky provádíme, více zde:
http://www.reno-tech.cz/skoleni/ . Každá tato mobilní pískovačka je vybavena
směšovačem abraziva pro optimalizaci tryskací směsi, zajišťující efektivní
a ekonomické tryskání. Naše jednotky jsou ve většině případů osazeny mikrosměšovači, které na rozdíl od pákových umožňují lepší a přesnější nastavení
tryskací směsi, zajišťující tak lepší ekonomiku tryskání (spotřeba materiálu).
V případě přání zákazníka je možno vyhovět a mobilní pískovačku osadit pákovým
směšovačem. Všechny naše mobilní pískovačky této kategorie jsou vybaveny
niklovanými kohouty/ventily a celo-zinkovanými armaturami i šroubením.
Častým standardem výbavy našich tryskacích jednotek je rekuperační síto pro
zajištění čistého a jednotného plnění pískovačky abrazivy a víko/poklop proti
vniknutí nežádoucích předmětů i jako ochrana v případě, že se s pískovačkou
pracuje venku, proti případnému dešti, aby nedocházelo k vlhnutí abraziva vně
nádoby, které jinak byly pouze na přání zákazníka (ekonomická verze).
Samozřejmostí je servis a také díky naší službě (Půjčovna pískovaček, viz.
www.pujcovna-naradi-piskovacky.cz), kterou provozujeme jako první
v ČR, kde disponujeme dostatečným množstvím mobilních tryskacích jednotek,
příslušenstvím i kompresorů a v případě potřeby nebo servisu
máme pro našeho zákazníka řešení, kdy za této situace a po
tu dobu, můžeme jemu za zvýhodněných podmínek poskytnout
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Madlo
Široké a bytelné madlo pro obouruční úchop, které je součástí konstrukce této mobilní tryskací
jednotky, díky němuž je manipulace s ní stabilní a bezpečná. Úzká madla jsou méně praktická
a méně komfortní.
Př.:
nádoba s obsahem 40l – rozteč úchopu madla 300mm
nádoba s obsahem 100l – rozteč úchopu madla 400mm

300-400mm
Násypka
Hladká násypka bez konstrukčních překážek (věnec, svár, šroub, aj.), což je častý případ jiných,
technicky méně propracovaných mobilních jednotek ... s dostatečnou šíři jejího plnícího
hrdla/otvoru, díky čemuž je plnění abrazivem zásobníku této jednotky plynulé, rychlé a čisté.

Montážní otvor
Dostatečně veliký montážní otvor pro snadné provádění prohlídky/revize vnitřku tlakové nádoby
a dobrým servisním přístupem do jejích útrob.
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*Info: Unikátností ultrasonického tryskání je nejvýkonnější a nejúčinnější, jinak
nezastupitelný, zatím jediný známý způsob abrazivního tryskání/pískování různými
druhy tryskacích materiálů, kde díky koncepci takto zkonstruované pískovačky je
dosahováno ústní rychlosti přes 1M (v≥1200km/hod.), ideální pro použití
k důkladnému odstraňování hloubkových rzí/oxidů, starých povlaků, okují a to až do
úrovně Sa3, či k jádrovému vrtání. Obecně pak platí, čím vyšší rychlost tím
efektivnější a rychlejší práce.
Prakticky jakoukoliv mobilní pískovačku je možno, do různé úrovně sofistifikovanosti,
takto osadit elementy a pro zákazníka zkompletovat ve verzi polo-automat (lacinější
verze), která je v tomto provedení na pískovačce standardně osazena ventily pro
nutnou obsluhu tryskacího procesu nebo ve verzi automat (tzv. ,,mrtvý muž“),
s veškerými k tomu potřebnými elementy a mechanickým časovačem
(rychle/pomalu) spuštění procesu tryskání. Díky pak pneumatickému dálkovému
ovládání (PDO) na konci pracovní/tryskací hadice je kromě větší bezpečnosti a
komfortu práce s takto vybavenou mobilní pískovačku možno obsluhovat, a celý
proces tak způsobem start/stop řídit pouze jednou osobou**. Vše ve výbavě
CLEMCO. Pro více informací a případně předvedení doporučujeme navštívit firmu
Reno – Tech.cz, s.r.o., kde na její výrobě, prodejně a provozu je mnohé k vidění,
vyzkoušení a konzultaci.
Rovněž si můžete od nás vyžádat další doplňující informace, které Vám rádi
poskytneme, www.piskovacky.cz.
**Pozn.: U nás pak mimo jiné máte i tu možnost, pořídit si primárně konstrukčně
jednodušší a lacinější verzi mobilní pískovačky a kdykoliv později jí s rozdílovým
doplatkem dovybavit/přemodelovat, tzv. up-grade/modernizace do jiné např. plně
automatické verze.
Mobilní pískovačku je bez nutného spojení možno osadit pracovní hadici tryskání
různých průměrů až do délky 40m (bez přerušení/spojení), jinak libovolně dle potřeb
a přání zákazníka. Standardně je od nás mobilní pískovačka vybavena 20m této
hadice. Alternativy tryskacích hadic, viz. zde, str. 6./8 této nabídky.
Pro optimalizaci/nastavení tlaku a zajištění vyhovující čistoty vstupního tlakového
vzduchu z kompresoru do pískovačky, tedy aby byla ne jen eliminována kontaminace
abraziva a případně i tryskaného povrchu dílce (kaly, oxidy, atd.), tedy kvalita
tryskání, ale i kvalita vzduchu pro integrované výstupy/přípoje s možností libovolného
napojení různého pneumatické příslušenství (ofukovací pistole, atd.), kterými je tato
pískovačka osazena, slouží přesný regulátor s integrovaným odkalovačem, který ve
vyšší verzi mobilní pískovačky je její součástí.
Soubor elementů mobilní
pískovačky ve verzi automat

PDO-pneumatické dálkové
ovládání na konci hadice
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Regulátor s odkalovačem
+vstupní ventil

Soubor všech těchto mobilních tryskacích jednotek dle
konkrétního typu obsahuje:
Jednotka (Polo-Automat)

Jednotka (Plno-Automat ,,mrtvý muž“)

Dálkové ovládání (PDO2) s příslušenstvím

Směšovač

Ovládací komplet: regulátor
tlaku+odkalovač+ventil+šroubení

Síto+víko

Hadice

Operativní připojení

Držák trysky

Tryska

Helma/maska
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Nabídka nejprodávanějších mobilních tryskačů/pískovaček.
polo-automat, nádoba 25l, ultrasonické provedení, hmotnost 35kg … plnící objem/
hmotnost abraziv v zásobníku/nádoby dle měrné hmotnosti tryskacích materiálů, např. křemičitý
písek cca 32,5kg; doba kontinuálního tryskání dle nastavení jednotky, do cca 15 minut.
Jednotka s veškerým provozním příslušenstvím (jednotka/pískovačka, síto+víko, mikro-směšovač,
ventily, 1“ odkalovač s regulátorem vstupního vzduchu a ventilem start/stop, hadice pracovní 20m,
operativní připojení, držák trysky, tryska, základní ochranná kukla, …)
samostatná jednotka 35.900 / s provoz. příslušenstvím 47.900,- Kč

plno-automat, nádoba 25l, ultrasonické provedení, hmotnost 37,5kg …plnící objem/
hmotnost abraziv v zásobníku/nádoby dle měrné hmotnosti tryskacích materiálů, např. křemičitý
písek cca 32,5kg; doba kontinuálního tryskání dle nastavení jednotky, do cca 15 minut.
Jednotka s veškerým provozním příslušenstvím (jednotka/pískovačka, PDO, síto+víko,
mikro-směšovač, časovač, ventily, 1“ odkalovač s regulátorem vstupního vzduchu a ventilem start/
stop, hadice pracovní 20m, operativní připojení, držák trysky, tryska, základní ochranná kukla, …)
samostatná AUT jednotka 41.900 / s provoz. příslušenstvím 55.900,- Kč

polo-automat, nádoba 40l, ultrasonické provedení, hmotnost 60kg … plnící objem/

hmotnost abraziv v zásobníku/nádoby dle měrné hmotnosti tryskacích materiálů, např. křemičitý
písek cca 55kg; doba kontinuálního tryskání dle nastavení jednotky, do cca 30 minut.
Jednotka s veškerým provozním příslušenstvím (jednotka/pískovačka, síto+víko, mikro-směšovač,
ventily, 1“ odkalovač s regulátorem vstupního vzduchu a ventilem start/stop, hadice pracovní 20m,
operativní připojení, držák trysky, tryska, základní ochranná kukla, …)

samostatná jednotka 39.900 / s provoz. příslušenstvím 55.900,- Kč

plno-automat, nádoba 40l, ultrasonické provedení, hmotnost 65kg … plnící objem/
hmotnost abraziv v zásobníku/nádoby dle měrné hmotnosti tryskacích materiálů, např. křemičitý
písek cca 55kg; doba kontinuálního tryskání dle nastavení jednotky, do cca 30 minut.
Jednotka s veškerým provozním příslušenstvím (jednotka/pískovačka, PDO, síto+víko, mikrosměšovač, časovač, ventily, 1“ odkalovač s regulátorem vstupního vzduchu a ventilem start/stop,
hadice pracovní 20m, operativní připojení, držák trysky, tryska, základní ochranná kukla, …)
samostatná AUT jednotka 55.900 / s provoz. příslušenstvím 73.900,- Kč

polo-automat, nádoba 100l, hmotnost 95kg … plnící objem/hmotnost abraziv
v zásobníku/nádoby dle měrné hmotnosti tryskacích materiálů, např. křemičitý písek cca 125kg;
doba kontinuálního tryskání dle nastavení jednotky, do cca 75 minut.
Jednotka s veškerým provozním příslušenstvím (jednotka/pískovačka, síto+víko, mikrosměšovač, ventily, 1“ odkalovač s regulátorem vstupního vzduchu a ventilem start/stop, hadice
pracovní 20m, operativní připojení, držák trysky, tryska, základní ochranná kukla, …)
samostatná jednotka 57.900,- Kč / s provoz. příslušenstvím 73.900,- Kč

plno-automat, nádoba 100l, hmotnost 105kg … plnící objem/hmotnost abraziv
v zásobníku/nádoby dle měrné hmotnosti tryskacích materiálů, např. křemičitý písek cca 125kg;
doba kontinuálního tryskání dle nastavení jednotky, do cca 75 minut.
Jednotka s veškerým provozním příslušenstvím (jednotka/pískovačka, PDO, síto+víko, mikrosměšovač, časovač, ventily, 1“ odkalovač s regulátorem vstupního vzduchu a ventilem start/stop,
hadice pracovní 20m, operativní připojení, držák trysky, tryska, základní ochranná kukla, …)

samostatná jednotka 73.900,- Kč / s provoz. příslušenstvím 90.900,- Kč

*Ceny uvedeny bez DPH
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Směšovače
Každá tato mobilní pískovačka je již v základu vybavena směšovačem
abraziva pro optimalizaci tryskací směsi, zajišťující efektivní a ekonomické
tryskání. Naše jednotky jsou ve většině případů osazeny mikro-směšovači,
které na rozdíl od pákových umožňují lepší a přesnější nastavení tryskací
směsi, zajišťující tak lepší ekonomiku tryskání (spotřeba materiálu).
V případě přání zákazníka je možno vyhovět a mobilní pískovačku
osadit pákovým směšovačem.
Směšovací ventil SA (standard):
1/2" … 3.500,- Kč
1" … 4.335,- Kč
1 1/4" … 4.750,- Kč
Směšovací ventil SA s pogumovanou komorou:
1" … 9.625,- Kč
1 1/4" … 10.315,- Kč
guma uvnitř
Směšovací ventil SA 1 1/4" (komplet) … 6.190,- Kč
Směšovací ventil FSV (komplet) … 6.190,- Kč

Hadice tryskání/pracovní
SM1 - 13/27mm … 275,- Kč/b.m.
SM1 - 19/33mm … 300,- Kč/b.m.
SM1 - 25/39mm … 335,- Kč/b.m.

Trysky
Všechny naše trysky se vyznačují vysokou otěruvzdorností (abrazivní rezistencí).
Díky své konstrukci s rozšiřujícím se výstupem na jejích ústí (větší
rozptyl výstupního média-princip Venturiho válce), jsou tyto typy
trysek plošně výkonnější než trysky ,,standardní“ beze změny
vnitřního průměru, tudíž více vhodné pro koncepci kontinuálního
tryskání větších ploch v krátkém čase, kde mají i největší míru
použití.
ceny od 1.790,- Kč, vice informací si vyžádejte v individuální nabídce trysek.
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Přetlaková helma Vega

která díky svým vlastnostem získala na Savo 2000 zlatou medaili je primárně určena
jako účinná ochrana pro práci mobilního tryskání a broušení. Je v provedení
s lakovanou nebo pogumovanou skořepinou a již v základu vybavena mikrofiltrem a
regulátorem vstupního vzduchu, rovněž indikátorem jeho optimálního proudění a
množství. Integrovaný kabátec helmy, který je z anti-balistického bisonylu, chránící
většinu těla v neexponovanějších místech pracovníka, je veden jako náhradní díl,
tudíž je vyměnitelný a firma Reno – Tech,cz, s.r.o. ho spolu i s ostatními díly má
skladem, je tedy kdykoliv k dispozici pro případnou výměnu, stejně jako i ochranné
fólie průzoru a další díly helmy.
Tato nabídka obsahuje: přetlaková helma Vega s pogumovanou skořepinou,
kabátcem a regulátorem + BONUS (ochranné rukavice + osobní hygienická textilní
pokrývka hlavy).

Cena 7.350,- Kč

Kombinézy tryskání
Celo textilní anebo textil-kožená kombinéza ve velikostech 160-205 cm…ochranný
doplněk tryskání…bezpečná ochrana proti prachu (≥60μm) a toxinům.
Textilní: střední krytí zejména horních a dolních končetin obsluhy, vhodná též jako prádlo
pod ochranou tryskací helmu s kabátcem.
Textil-kožená: vysoce pevnostní kombinéza ve velikostech 160-205cm … díky kožené
přišívce vysoké krytí/odolnost především nejexponovanějších míst horních a dolních
končetin obsluhy, zejména pak při používání těžkých druhů abraziv (ocelová nebo
litinová drť a granulát), vhodná jako doplněk pod tryskací helmu s kabátcem.

Cena textilní verze: 2.500,- Kč

Cena textilně-kožené verze: 3.190,- Kč
8./ 10
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Filtr dýchání BAF2
který je především určen pro zajištění kvality tlakového ,,dýchacího“ vzduchu, díky
svým parametrům, danými zejména filtrační vložkou z aktivního uhlí, je až do úrovně
,,medic“. Proto se také používá v gastronomii, medicíně nebo armádě, tedy
nepoužívá se jako ,,průmyslový“ filtr/odkalovač, ale pro vyšší bezpečnost a zdraví
obsluhy při zajištění dýchání různých ,,uzavřených“ ne jen ochranných prostředků,
rovněž i jiných dýchacích přístrojů nebo objektů, tedy všude tam, kde není,
respektive je zajištěn jiný přívodní vzduch nemající statut ,,bezpečný“. Takže ne jen
jako ,,čistič“ vzduchu jako takového, ale především vzduchu určeného k dýchání a to
hlavně v prašných, různě kontaminovaných nebo jinak nebezpečných prostředích.
Proto je nedílnou součástí i této nabídky souboru osobních ochranných pomůcek,
zejména pro přetlakové helmy tryskání, metalizace a dalších profi bezpečných
ochranných prostředků tohoto typu.
Cena: 7.900,- Kč včetně přísl. (bez partony)











Pro dvě osoby
Bytelný kovový korpus
Vodorovné i svislé ložení
Regulace přívodního vzduchu
Odkal. kondenzační ventil
Měnitelnost patrony/vložky
Kompatibilita, operativní připojení
Vyšší účinnost filtrace i v extrémních podmínkách
Lepší dýchání, vyšší komfort a bezpečnost
Pro dlouhodobé používání

Patrona/vložka k filtru BAF2
Cena: 1.790,- Kč

Klimatizér (vortex)
Air, klimatický válec ( klima) slouží jako unikátní doplněk pro regulaci teploty dýchacího
vzduchu vstupujícího z kompresoru či jiného zařízení do kukly/helmy v diferenci/rozdílu
teplot -10 - +35°C (z teplého chladné, z chladného teplé), zajišťuje lepší prostředí uvnitř
helmy, vyšší komfort a bezpečnost obsluhy při práci.
Cena: 3.190,- Kč

*Ceny uvedeny bez DPH
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Vše výše zde uvedené máme aktuálně skladem s možností okamžitého dodání.

Zprovoznění a zaškolení zdarma!
Firma Reno – Tech.cz, s.r.o. má k dispozici sklad náhradních dílů, mimo jiné provádí
výrobu/montáž mobilních tryskacích jednotek, přetlakových helem a trysek, zajišťuje záruční i
pozáruční servis, provádí školení a lektorování, zajišťuje dodávky dílčí i souborů strojů a
zařízení, včetně tryskacích materiálů (abraziva).
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