
PRODUKTARK

Til professionelt  
brug i industrien

Stille – Effektiv – Robust - Luftbesparende
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Pro One  
har vundet
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designpris



1.

5.

3.2.

4.

6.

6.

7.

1. DYSE Specielt designet og 3D printet, patenteret dyse i rustfrit 
stål. Dysen er designet til at danne en koncentreret blæsekraft. 
Takket være dysens unikke design reduceres støjniveauet ved 
blæsning ofte med mere end 10 dB (A), og risikoen for at blokere 
dyseåbningen elimineres.

2. MATERIALE Pro One er designet til industriel brug og lavet 
af et fleksibelt, slidstærkt materiale. Pro One er et robust håndværktøj 
designet til brug i hårde og udfordrende miljøer.

3. HÅNDTAG Pro One har et let, slankt design. Det 
ergonomiske håndtag giver mulighed for flere forskellige måder at 
holde den på, for at gøre arbejdet nemmere og reducere risikoen 
for gentagne belastningsskader. Desuden er Pro One designet til at 
passe både små og store hænder.

4. TILSLUTNING Pro One er udstyret med en patenteret 
kontraventil for at undgå rekyle og peak-sound, når du frakobler. 
Dette reducerer risikoen for ledskader og høretab. Tilslutningen er 
også udstyret med et filter, der forhindrer store partikler i at komme 
ind i luftpistolen. Pro One har en ¼ ”metaltilslutning.

5. UDLØSER Håndtaget er også designet til at give den 
bedst mulige kontrol over blæsekraften. Takket være Pro One’s 
unikke teknologi har operatøren fuld kontrol over den uendeligt 
varierende blæsekraft. Fordi udløserkraften er uafhængig af 
tryk, reduceres risikoen for gentagne belastningsskader.

6. OPHÆNG Pro One er forsynet med to ophængnings-
muligheder: ved håndtaget eller ved det specielt konstruerede 
øje. Begge omkringliggende områder er forstærkede for at 
modstå øget slitage.

7. TILBEHØR
Luftskærm: Pro One kan udstyres med en luftskærm for at 
reducere risikoen for øjenskader. Luftskærmen har tilstrækkeligt 
kraft til at beskytte brugeren mod støv og små partikler.

Forlængerrør: Pro One kan også bestilles med et 300 mm langt 
luftpistolrør.
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MODELLER OG TEKNISKE DATA

Tekniske data 
Blæsekraft  2.8 N (9.9 oz)
Støjniveau  78 dB (A)
Luftforbrug  14 Nm3/t 
Tilslutning  1/4”, female
Materiale (dyse)  Rustfrit stål (316 L)
Materiale (håndtag) PA66
Maks temp  70° C
Maks tryk  0.7 MPa
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Pro One

  Støjreduktion: 69%
Fordele 
Erstatter åbent rør 4mm
Støjreduktion  17 dB(A)
Luft / omk. besparelser 16 Nm³/h   Luft/omk.reduktion: 53%

Pro One-300
Pro One kan også bestilles med 
et 300 millimeter langt luftrør.

Pro One-AS
Pro One kan udstyres med en 
valgfrit luftskærm for at reducere 
risikoen for øjenskader.  
Luftskærmen har tilstrækkeligt 
tryk til at beskytte brugeren mod 
støv og små partikler.


