Pískovačky.cz
Jsme obchodně technologická firma zabývající se dodávkami investičních
i dílčích celků v oblasti pískovacích/tryskacích zařízení, jejich příslušenství,
ochranných pomůcek a rovněž i pracemi a metodikou s touto činností související.

kompletní řešení vašeho pískování...

V této kategorii mobilních, tryskacích a stříkacích jednotek nabízíme tři druhy ve dvou
variantách.
Jedná se o mobilní tryskací jednotku DSG25 pro prosté tryskání, mobilní stříkací jednotku
MDB25 pro lakování a kombinovanou jednotku SB25 pro tryskání a nástřik. Tyto zařízení jsou
uzpůsobené pro tryskání lehkými abrazivy s možností aplikace těžkých a disperzních barev
tlakovým nástřikem pro lakování a penetraci velkých ploch.

Mobilní tryskací jednotka-pískovačka DSG 25/10 - délka hadice 10m
Zařízení ve střední třídě účinnosti a výkonu pro tryskání ,,lehkými“ abrazivy do frakce
1,25mm, zejména pak za účelem povrchové úpravy, očištění a renovace předmětů z různých
materiálů. Jedná se především o veterány, nábytek z masívu, stavební a konstrukční díly,
z oceli, kamene, prefabrikátů, dřeva, předměty ze skla a plastu atd.
Sériově:
 Ocelový rám s madlem a kolečky.
 Pozinkovaná tlaková nádoba 25l z pevnostní oceli se všemi
pojistnými armaturami a ventily.
 Odlučovač kondenzátu na vstupu vzduchu.
 Redukční ventil pro nastavení tlaku materiálu.
 Manometr tlaku nádoby.
 Kombi-hadice ( tlak.hadice + hadice na mat.).
 Tryskací pistole.
K dodání je pak také: veškeré ND, které jsou obsahem příslušenství
těchto zařízení (pistole, trysky, hadice, rychlospojky, ventily, atd.)
Technické parametry
Typ (tlakový/injektorový) pseudo-tlakový
Hmotnost (kg)
27
Pracovní tlak (bar)
dop. 5-8, max. 10
Tlak mat. (bar)
0,5-3
Zrnitost (mm)
0,1-1,25
Spotřeba vzduchu (l/min) 350-700-950

Doporučené příslušenství
 Náhradní tryska k DSG
 Tryskací materiál - 25kg.
 Ochranný set (maska,
rukavice, zástěra)

Záruka: zařízení - 36 měsíců; příslušenství - 6 měsíců

cena: 25 900,- Kč bez DPH
Akční cena: 23900,- Kč + pracovní tryska za 795,- Kč + MF abrazivo 25kg za 875,- Kč bez DPH

Mobilní stříkací/lakovací jednotka - MDB 25





Úspora času a nákladů při stříkání/lakování velkých ploch.
Kompaktní a mobilní.
Robustní provedení pro využití na stavbách.
Použití jako zásobník na materiál, dodatečně možnost použití i k
válcování disperzní barvy. Jistější stabilita díky stabilnímu rámu.
Jednoduchý převoz díky velkým kolečkům.

Sériově:
 Komaxitová tlaková nádoba 25l z pevnostní oceli s podstavcem,
kolečky a madlem.
 Redukční ventil pro plynulé nastavení tlaku materiálu.
 Manometr tlaku nádoby.
Připojovací závit 3/8"a.
K dodání je pak také: veškeré ND, které jsou obsahem příslušenství těchto zařízení (pistole,
trysky, hadice, rychlospojky, ventily, atd.)
Technické parametry
Typ (tlakový/injektorový)
pseudo-tlakový
Hmotnost (kg)
18
Pracovní tlak (bar)
dop. 5-8, max. 10
Tlak mat. (bar)
0,5-3
Objem nádoby (l)
25
Objem vnitřní nádoby (l)
17
Spotřeba vzduchu (l/min)
250-500-1000
Záruka: zařízení - 36 měsíců; příslušenství - 6 měsíců

cena: 15 000,- Kč bez DPH
Doporučené příslušenství
 Kombi-hadice na materiál - délka 8m
 Přítlačná deska ke Spritzboyi V2A
 Stříkací pistole FP-HTE-MA
 Stříkací pistole W 200 - 1,2
 Stříkací pistole FP 2001 M-MA
 Stříkací trubka 330-6,5
 Stříkací trubka 215-6,5
 Stříkací trubka 215 v sadě
 Hadice na materiál M12,7-D6/5m
 Hadice na materiál M12,7-D6/10m

Mobilní kombinovaná tryskací a stříkací jednotka v jednom - SB 25
- délka hadice 10m









Kompaktní a mobilní s dobrou stabilitou díky integrovanému
rámu.
Jednoduchý převoz díky velkým kolečkům.
Robustní provedení pro využití na stavbách a dílnách.
Použití jako zásobník na materiál, možnost použití i k válcování
disperzní barvy, dodatečně ještě i pro stříkané omítky, drsné
omítky a pískování s lehkými abrazivy.
Úspora času a nákladů při stříkání velkých ploch.
Kombinované s možnosti použití při pískování / tryskání.
Bohaté volitelné příslušenství.

Sériově:
 Ocelový rám s madlem a kolečky.
 Pozinkovaná tlaková nádoba 25l z pevnostní oceli se všemi
pojistnými armaturami a ventily.
 1x redukční ventil s manometrem k nastavení tlaku materiálu.
 1x redukční ventil s manometrem k nastavení pracovního tlaku.
 1x odlučovač vody na vstupu vzduchu.
 2x připojení na materiál (1 velká zubová spojka, 1 připojovací závit 3/8"a).
K dodání je pak také: veškeré ND, které jsou obsahem příslušenství těchto zařízení (pistole,
trysky, hadice, rychlospojky, ventily, atd.)
Technické parametry
Typ (tlakový/injektorový)
Hmotnost (kg)
Pracovní tlak (bar) max.
Tlak mat. (bar)
Doporučený objem materiálů pro pískování (l/kg)
Doporučený objem materiálu pro lakování (l/kg))
Objem nádoby (l)
Objem vnitřní nádoby (l)
Spotřeba vzduchu (l/min)

Doporučené příslušenství
pseudo-tlakový
27
8
0,5-3
24/27
24/16
25
17
250-500-1000

Záruka: zařízení - 36 měsíců; příslušenství - 6 měsíců














Kombi-hadice na materiál - délka 8 m
Přítlačná deska ke Spritzboyi V2A
Stříkací pistole FP-HTE-MA
Stříkací pistole W 200 - 1,2
Stříkací pistole FP 2001 M-MA
Stříkací trubka 330-6,5
Stříkací trubka 215-6,5
Stříkací trubka 215 v sadě
Tryskací pistole DSP
Hadice na materiál M12,7-D6/5m
Hadice na materiál M12,7-D6/10m
Ochranný set (maska, rukacice,
zástěra)

cena: 21 900,- Kč bez DPH
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