GRUNDA TRYKLUFTKAMPAGNE

Kompressor
- få værktøj med i købet!
Grunda kompressersæt 2.0- 24L OL
Praktisk og fleksibelt kompressorsæt til værkstedet. Med en gedigen
og prismæssigt attraktiv kompressor, der kan benyttes til mange
forskellige formål.
Kompressor-sæt indeholder: En oliefri kompressor 2HP 24L, en
slagnøgle 1/2", en kombineret dykker- og klammepistol, klammer,
dykker samt en 10 meter trykluftslange.
Art.nr.: 267870103

1.495,-
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Grunda slagnøgle AT-239 1/2"
Slående møtrikspænder med dobbel slagmekanisme.
Med indstilleligt drejningsmoment og luftudløb i håndtaget.
Topfatning 1/2 tomme • Drejningsmoment, maks. 680 Nm
• Luftforbrug 100 % intensitet 227 l/min • Tilslutningsgevind
1/4 G (R) • Løsnemoment, maks. 750 Nm •
Hammermekanisme Dobbelt • Omdrejningstal 7000 r/min •
Slangedimension 10 mm

,-

Art.nr.: 267870100

Grunda klamme- og stiftepistol F50/9040
En professionel, kombineret trykluft hæfte-/stiftpistol til smalle
hæfteklammer og stifter, der er ideel til hurtigt arbejde på møbler,
paneler, fremstilling af skabe samt afslutning og tilpasning. Designet
til brug med smalle hæfteklammer på op til 40 mm og stifter op til 50
mm.

349,-

Magasinets kapacitet 110 stk. • Klammelængde 16-40 mm •
Sømlængde 20-50 mm • Sømdiameter 1.2 mm

$UWQU267870101

Grunda kompresser 2.0- 24L
Oliefri og bærbar, et-trins direkte drevet stempelkompressor. En
gedigen og livskraftig 2 hk kompressor til alle mindre behov.
Forsynet med overspændingsbeskyttelse. Kapslingsklasse IP20.
Kompressoren er velegnet til garager, værksteder, håndværkere,
blikkenslagere, malere etc.
Motorspænding 230 V • Motoreffekt 1.5kW / 2 HP • Omdrejningstal
kompressorblok 2.850 r/min • Fri afgivet luftmængde 201 l/min •
Rumfang, luftbeholder 24 l • Arbejdstryk, maks. 8 bar • Lydniveau 88
dB (A) • Vægt 24 kg

Art.nr.: 267870102

Grunda kabelopruller FKR 3x1.5mm² 12m
Kabelopruller til lofts- eller vægmontering. Svingbart vægbeslag. Kabeltromle i slagfast plasthus
med automatisk oprulning af kablet. Oliebestandigt kabel. Kabeloprulleren er udstyret med 12m
forlængerkabel + 1,5m strømkabel. Leveres komplet med stikprop og forlængerled. Kun
beregnet til indendørs brug.
Kabeltværsnit 3×1.5 mm² • Kapslingsklasse IP 20 • Kabellængde 12 m • Strømstyrke 10 A •
Maks. belastning indrullet 1000 W • Maks. belastning fuldt udrullet 2500 W

$UWQU267900108
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Grunda blæsepistol
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Blæsepistol af plast med ergonomisk greb til både højre- og
venstrehåndede. Trinløs regulering af luftmængden.
Metalgevindindsats. Ophængningsøje gør opbevaring
nemmere.
Blæsepistolen er ideel til rensning af maskiner, filebænke
m.m. Udviklet til professionel brug.
Blæsepistolen opfylder sikkerhedsnorm OSHA (Occupational
Safety and Health Administration).
Tilslutningsgevind 1/4 G (R) • Arbejdstryk, maks. 8 Bar •
Luftforbrug 100 % intensitet 425 l/min • Lydniveau 85-90 dB

100mm
Art.nr.: 272880105

39,-

300mm
Art.nr.: 272880204

75,-

149,-

249,Grunda trykluftslange PVC 10m
Lige, fleksibel, armeret PVC-luftslange. Beholder sin lige profil i udrullet
tilstand. Udstyret med lynkobling og nippel. Tætning sker med konus og
omløbermøtrik og giver sammen med PVC-slangen en tæt og sikker
forbindelse uden spændebånd.

Grunda trykluftsæt 5 dele
Tilbehørssæt til trykluft med 5 dele, som indeholder sprøjtepistol (beholderens rumfang
1 liter), olietågesprøjte, pumpepistol med manometer (måleområde 0-10 bar),
blæsepistol (totallængde 168 mm) og spiralslange (længde 3 m). Dysens diameter 4.7
mm.

$UWQU272910100

1,-

Egenskaber: Høj rivestyrke giver unikke slidegenskaber. Lav vægt,
arbejdstryk 17 bar. Bevarer sin smidighed i hele levetiden. Store flowværdier i
kombination med koblinger.
Arbejdslængde 10 m • Arbejdstryk, maks. 17 bar • Tilslutningsgevind 3/8
tomme • Temperaturområde: 5° - 60°C.

$UWQU272870106

,-

Grunda trykluft spiralslange PU 6,5x10mm 4m
Grunda pumpepistol med manometer
Pumpepistol med reguleringsventil og analogt manometer, til
brug sammen med kompressor. Trykmåleren har
beskyttelsesglas og beskyttelseskappe af gummi. Udførelse
af aluminium. Luftslangen har lås til ventilen til fx bildæk.
Pumpepistolen med dæktryksmåler er ideel til pumping af
cykler, knallerter, motorcykler, biler m.m.

Færdigmonteret spiralslange som består af lynkoblinger i kombination med oliebestandig polyuretanslange
for maksimal tæthed, smidighed og levetid. Trykluftslangen er fremstillet af 50 % genbrugsmateriale.
Tætning sker med konus og omløbermøtrik og giver sammen med polyuretanslangen en tæt og sikker
forbindelse uden spændebånd.
Egenskaber: Høj rivestyrke giver unikke slidegenskaber. Lav vægt, arbejdstryk 9 bar. Let at bøje og vender
altid tilbage til den oprindelige form. Store flowværdier i kombination med koblinger.
Arbejdslængde 4 m • Temperaturområde: -10 °C - + 40 °C.

$UWQU267810109

Måleområde 0-10 Bar • Tilslutningsgevind 1/4 G (R) •
Luftforbrug 20-100 % intensitet 40-150 l/min
$UWQU272890104

Grunda slangeopruller 12m

2,-

Trykluft slangeopruller med automatisk oprulning og stopfunktion. 12 m + 1,5
m fleksibel PVC-luftslange med lynkobling og indstiksnippel. Til lofts- eller
vægmontering. Svingbart vægbeslag 180° samt slangestop. Beregnet til
indendørs brug.

Slangelængde 12 m • Tilslutningsgevind 1/4 G (R) • Arbejdstryk, maks. 8.2 bar
• Temperaturmåleområde -5 - +45 °C • Vægt 4 kg

$UWQU267890101

Læs mere om produkterne på dorchdanola.dk

Kanonpriser!
Grunda ligesliber mini, med lang hals eller vinklet model 90°
Højt omdrejningstal, beregnet til roterende fræsere, slibebåndsholdere, file og slibestifter. Til skaftdiameter 3 og 6 mm, samt
1/4". Forsynet med bagudrettet returluft. Behageligt ergonomisk greb som også beskytter mod kold luft og vibrationer, samt
yder brugeren god komfort under arbejdsgangen. Sikkerhedsaftrækker som forhindrer utilsigtet start, samt automatisk går
tilbage når aftrækkeren slippes. Ideel til industrien ved slibning, skæring, afgratning og afrunding af skarpe kanter.
Omdrejningstal 20 - 25.000r/min • Slangedimension 3/8 tomme • Tilslutningsgevind 1/4 G (R)
Alle 3 ligeslibere leveres med spændebøsninger 3 og 6 mm, samt 1/4".
$UWQU267830107

Frit valg

249,-

$UWQU267850105

pr. stk.

$UWQU267840106

Dorch & Danola A/S
Ove Gjeddes Vej 7
5220 Odense SØ
Tlf.: 66 15 50 40
www.dorchdanola.dk

Alle priser er inkl. moms og afgifter. Der tages forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsændringer.
Tilbuddene er gældende i perioden 01.09 til 31.10.2019 eller så længe lager haves.

