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 nabídce se jedná o sestavy mobilních, tryskacích, profi jednotek v různých technických
variacích.
Zde si můžete vybrat jak mobilky s různou velikostí tlakových nádob (25-500l) tak rovněž
s potřebnou mírou provozního příslušenství.
Všechny zde nabízené mobilní jednotky jsou ve verzi ULTRASONIC, vyznačující se vysokým
výkonem tryskání (plocha/čas) a vysokou účinností (strukturální tryskání).
Největší míra použití je pak mezi různými řemeslníky a firmami, které potřebuji otryskávat
širokým spektrem abraziv, zejména za účelem předúpravy-očištění (odstranění mastnosty,
rzi a staré barvy), zdrsnění nebo vyhlazení povrchu, matování, odstranění okují, vyhlazení
svárů a jiných povrchových nedostatků, včetně kompletních renovací … kov, kámen,
prefabrikáty, dřevo, tabulové sklo, aj., které jsou součástí různých svařenců, odlitků,
ocelových konstrukcí, kování, betonových dílců, dřevostaveb, různých stavebních, strojních
a jiných technických děl a zařízení, obytných, průmyslových, vodohospodářských,
historických nebo jiných více-účelových objektů a jejich vybavenosti. Rovněž pro tryskání
vodohospodářských, rozvodných a jiných technologií, včetně inženýrských sítí a dopravní
infrastruktury. Také pro tryskání dopravních, pohybových a manipulačních prostředků
v automobilové, železniční, lodní, letecké dopravě.
Nabízené sestavy: Všechny sestavy mobilních, tryskacích jednotek obsahují.
Základní provedení:
- tlaková nádoba (25-500l), s tlakem do max. 12 Bar, s násypkou a pístním uzávěrem hrdla
násypky, rám s madlem, stabilizátor a pojezdové kola -2ks.
- veškeré provozní armatury a ventily, včetně doplňkového RS připojení jiných vzduchových
zařízení a příslušenství
- odfuk přetlaku - ventil
- urychlovač abraziva pro zvýšení účinnosti tryskání (ústní rychlost abraziva až 300m/s)
- směšovač abraziva Economy (pákový, kohoutový), pro optimální nastavení požadovaného
množství tryskací směsi
Doplňující provozní výbava:
Hadice tryskání 19/33mm
Na přání je možno jednotku osadit hadicí jiných rozměrů (13/27, 25/40, 32/48mm …)

Doplňující provozní příslušenství (dodáváno dle požadavků a povozních podmínek uživatele):
- kátrovací síto pro rekuperaci abraziva s víkem pro násypku pískovačky … od 3750 Kč
- stabilní odkalovač (3/4“ nebo 1“) s ukazatelem tlaku (0-10bar)
- instalační odkalovač (3/4“, 1“, 5/4“) s ventilem přívodního vzduchu a ukazatelem tlaku
(0-10Bar)
- instalační odkalovač (3/4“, 1“, 5/4“) s ventilem přívodního vzduchu, regulátorem
a ukazatelem tlaku (0-10Bar)
- dálkové pneumatické ovládání
Popis doplňků
W S kolečkama - mobilní
L S nohama - pevná
1/100; 2/250 Počet přípojných abrazivních hadic / kapacita zásobníku v dm3

Řídící systém

P Pneumatický (start/stop) ventil pro PDO
E Elektro-pneumatický
H Řídicí systém bez dekomprese nádoby

Funkce řídícího
systému

Směšovač
abraziva
(pod nádobou)

R Řídicí systém s dekompresí nádoby
B Foukací možnost – možnost zavření abraziva bez zavření přívodu vzduchu
Směšovač abraziva koncipován pro použití nekovových (lehkých) abraziv …
F
písek, atd.
S SA-kohoutový směšovač. Pro všechny typy abraziv.
M MICRO 5/4’ směšovač . pro všechny typy abraziv.
T Automatický směšovač PT [ToVa]. Pneumatické ovládání.
C Dálkové ovládání COMBO veltil pro pneumatické řízení.
D Dálkové ovládání RMS-2000 veltil pro pneumatické řízení.

Řídicí systém
ventilů

A Tlakovým vzduchem stlačující ventil.
Přepínač, uzavírající tok abraziva z nádoby. Přepínač přenáší signál do
J
pneumatického válcového svěráku na hadici vedoucí abrazivo.
Z Tlakový ventil (pneumatický) zavírající tok abraziva do hadice. (štípe)
L Regulátor tlaku s tlakovým měřidlem L1” ; L¾” ; L½”

Vnitřek

X Pneumatický vibrátor.

COMBO a RMS 2000 jsou pneumatické ovládací ventily, které dekompresují nádobu po
upuštění konce hadice RLX-III.
Pneumatický systém pracuje efektivně do délky hadice 40m. Přes tuto délku se reakční doba
konce hadice výrazně zvyšuje. Přes tuto délku je doporučeno použít elektro-pneumatický
modul.
Příslušenství
Ovladač dálkového
ovládání
Helma GRANIT
rukavice

FSV-pákový ventil
směšovače abraziva

SA-kohoutový
ventil směšovače
abraziva

Síto + víko

trysky

Helma VEGA +
kabátec

Příklady různých alternativ výbavy a provedení tryskacích jednotek

piskovačka W 1/25-40 S

piskovačka W 1/40 PHBTALX
s přidaným AGZ separátorem vlhkosti

Nejprodávanější model

piskovačka W 1/200 F

zde místo
pro vaše
firemní
logo, název
nebo
značku*
piskovačka W 1/100

piskovačka W 1/100 PRFD
piskovačka W 1/40 PRFD - automat
(piskovačka W 1/40 S – polo-automat)

S regulátorem a odkalovačem
*jako bonus v ceně zařízení, výběr barvy a stylu
písma dle nabídky, max. délka 600mm, možnost
foliopísma (více-barevné) nebo nástřiku barvou
(jedno-barevné)

piskovačka W 1/100 PRSC

piskovačka pro obsluhu dvou
pracovníků L 2/500 F s dvěma
výstupy na tryskání FSVpákový

piskovačka W 1/200 EHTA

Pozn.: ilustrační foto

Typ
W 1/25 S
W 1/25 F
W 1/25 S
W 1/25 F
W 1/25 S
W 1/25 F
W 1/40 S
W 1/40 F
W 1/40 M
W 1/40 PRSC
W 1/40 PRFD
W 1/40
PHBTALX
W 1/100 S
W 1/100 F
W 1/100 M
W 1/100 PRFC
W 1/100 PRSC
W 1/100 PRFD
W 1/100
PHBTALX
W 1/200 F
W 1/200 S
W 1/200 M
W 1/200 EHTA
W 1/200 PRFD
W 1/200 PRSC
W 1/200 PRSD
W 1/200 FL
W 2/200 S
W 2/200 F
W 2/200 M
L 2/500 F
L 2/500 S

Další info
SA-kohoutový ventil; 25dm3
FSV-pákový ventil; 25dm3
SA-kohoutový ventil; 25dm3 (kompletní řídicí ústrojí, regulátor
tlaku+ seperátor)
FSV-pákový ventil; 25dm3 (kompletní řídicí ústrojí, regulátor
tlaku+ separátor)
SA-kohoutový ventil; 25dm3 (kompletní řídicí ústrojí, regulátor
tlaku+ seperátor + hadice + tryska + tryskací pistole)
FSV-pákový ventil; 25dm3 (kompletní řídicí ústrojí, regulátor
tlaku+ seperátor + hadice + tryska + tryskací pistole)
SA-kohoutový ventil; 40 dm3
FSV-pákový ventil; 40dm3
Mikro ventil; 40dm3
SA-kohoutový ventil, 40dm3, dálkové ovládání Combo
SA-kohoutový ventil, 40dm3, dálkové ovládání RMS2000
PT ventil, 40dm3, Automatický směšovač PT [ToVa].
Pneumatické ovládání.
SA-kohoutový ventil; 100 dm3
FSV-pákový ventil; 100 dm3
Mikro ventil; 100dm3
FSV-pákový ventil, 100dm3, dálkové ovládání Combo
SA-kohoutový ventil, 100dm3, dálkové ovládání Combo
FSV-pákový ventil, 100dm3, dálkové ovládání RMS2000
PT ventil, 100dm3, Automatický směšovač PT [ToVa].
Pneumatické ovládání.
FSV-pákový ventil; 200 dm3
SA-kohoutový ventil; 200 dm3
Mikro ventil; 200 dm3
PT ventil, 200dm3, Elektro-pneumatický modul pro PT
směšovač.
FSV-pákový ventil, 200dm3, dálkové ovládání RMS2000
SA-kohoutový ventil, 200dm3, dálkové ovládání Combo
SA-kohoutový ventil, 200dm3, dálkové ovládání RMS2000
FSA-kohoutový ventil, 200dm3, regulátory tlaku
SA-kohoutový ventil; 200 dm3 [2 ventily]
FSA-kohoutový ventil; 200dm3 [2 ventily]
Mikro ventil; 200dm3 [2 ventily]
FSV-pákový ventil; 500 dm3 [2 ventily]
SA-kohoutový ventil.; 500 dm3 [2 ventily]

cena Kč bez DPH
35 900 Kč
35 900 Kč
47 900 Kč
47 900 Kč
59 900 Kč
59 900 Kč
39 900 Kč
39 900 Kč
39 900 Kč
51 900 Kč
51 900 Kč
77 900 Kč
55 900 Kč
55 900 Kč
55 900 Kč
71 900 Kč
71 900 Kč
71 900 Kč
91 900 Kč
59 900 Kč
59 900 Kč
59 900 Kč
77 900 Kč
71 900 Kč
71 900 Kč
71 900 Kč
67 900 Kč
69 900 Kč
69 900 Kč
69 900 Kč
95 900 Kč
95 900 Kč

Ceny nezahrnují: abrazivní hadice, trysky, vzduchové filtry, helmy, ochranné oblečení, atd.

Příslušenství
regulátor pracovního tlaku s odlučovačem kondenzátu 1“

5.190,- Kč

- drápková spona/bajonet
- kulový ventil
- odkalovač kondenzátu s regulací 0-10bar
- šroubení
- zpětný ventil
- maticová spoj. příruba
- těsnění
- kvalitní česání

Jedná se nový produkt/model mobilní tryskací jednotky, právě
vpuštěn na trh, s nádobou 25l a s veškerým provozním
příslušenství včetně nadstandardních doplňků (plná výbava).
Tato jednotka je schopna pracovat již od tlaku ≤ 1bar, což
umožní i velmi šetrné tryskání všemi druhy a frakcemi abraziv.
Pískovačka je osazena hadicí 13/27mm, standardně délky
5-10m a pracovními tryskami variabilního průměru (2, 3, 4,
5mm). Toto vše, spolu s přesným nastavením hustoty a proudu
tryskací směsi, předurčuje toto zařízení pro použití za účelem
povrchových úprav/před-úprav a renovací historických
předmětů-starožitnosti, archeologických nálezů, veteránů,
jemné mechaniky, optiky, drahých kamenů, reklamních
předmětů, dřeva a to jak v interiérech tak i pro běžné, volné
tryskání větších i těžších dílců a zařízení.

Pískováčka W 1/25 kompletní řídicí ústrojí

Pískováčka W 1/25 kompletní řídicí ústrojí

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Reno-Tech.cz, s.r.o.
Pod Továrnou 92
331 51 – Kaznějov (u Plzně)
Czech Republic

Tel./fax. : +420 377 956 202
Mobil : +420 608 708 907
E-mail : info@piskovacky.cz
www.piskovacky.cz

