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Carsystem Sweden AB är ett 
import- och grossistföretag inom 
billack, industrifärg och tillbehör.

OM
CARSYSTEM

Vi har ett komplett tillbehörs program för plåt- och 

lackverkstäder. Eftersom vi arbetar utan mellanhänder 

kan vi erbjuda produkter av mycket bra kvalitet till 

förmånliga priser.

Carsystem Sweden AB har sitt huvudkontor i Huddinge 

söder om Stockholm. Vi är sedan 2002 miljöcertifierade 

enligt ISO 14001:2004.

Internationellt finns Vosschemie under namnet Carsystem 

i ett 60-tal länder och huvudkontoret ligger i tyska Uet-

ersen. Carsystem Sweden AB har agenturen i Sverige för 

Vosschemie´s unika tillbehörsprogram.

Carsystem Sweden AB var först i Sverige med att import-

era och marknadsföra PPG´s och Max Meyer´s billacker 

samt Selemix industriprodukter.

Vi samarbetar även men många andra välkända var-

umärken så som Sata, Hutchins, Norton & Flexovit, Ro-

sAuto, Iwata, Scangrip och många fler.  

Med Carsystems breda sortiment komplett med färg, 

tillbehör och utrustning behöver ni bara en leverantör och 

den heter Carsystem Sweden AB.

Vi har ett komplett tillbehörs program för plåt- och 

lackverkstäder. Eftersom vi arbetar utan mellanhänder 

kan vi erbjuda produkter av mycket bra kvalitet till 

förmånliga priser.

Carsystem Sweden AB har sitt huvudkontor i Huddinge 

söder om Stockholm. Vi är sedan 2002 miljöcertifierade 

enligt ISO 14001:2004.
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PLANSLIPMASKIN 70X198MM 2,5MM

FÖRDELAR

EGENSKAPER

 » Operatörskomfort med ergonomisk grepp
 » Kraftfull och enkel att använda
 » Lång pad perfekt för större ytor
 » 2,5 mm: används för slutlig slipning, efterbehandling och 

förpolering

 » 70 x 198 mm Excenter slipmaskin
 » 2,5 mm slag
 » Kraftfull 0,3 hk (210 W) motor
 » Mjukt grepp, dropp design för perfekt kontroll
 » Central vakuum utsug
 » Kemiskt och slagtåligt komposithus
 » Hook & Loop platta

 » Paddiameter 70x198

 » Padtyp Hook & Loop ja

 » Pappersstorlek 70x198

 » Slagdiameter 2,5 mm

 » Fri fart 10000 varv per minut

 » Effekt 210 W 0,3 hk

 » Central vakuum

 » Vakuum Central-vakuum

 » Padhål 8-håls 

 » Höjd över spindel 100 mm

 » Längd 240 * 80 * 100

 » Nettovikt 0,75 kg

 » Ljudtryck 78 db (A)

 » Ljudstyrka 89 db (A)

 » Vibration a (ISO-28927-3) 7.2 m / s²

 » Vibration K (ISO-28927-3) 2,1 m / s²

 » Genomsnittlig luftförbrukning 4,3 l / s

 » Genomsnittlig luftförbrukning 255 l / mn

 » Faktisk luftförbrukning 8,5 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 510 l / mn

 » Fri hastighet luftförbrukning 8,5 l / s

 » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “

 » Gängstorlek 1/4

Fördelar
 » Operatörskomfort med ergonomisk grepp
 » Kraftfull och enkel att använda
 » Kompakt platta perfekt för slipning på små ytor
 » 2,5 mm: används för slutlig slipning, efterbehandling och 

förpolering

Egenskaper
 » 74x109 mm Excenter slipmaskin
 » 2,5 mm slag
 » Kraftfull 0,3 hk (210 W) motor
 » Mjukt grepp, dropp design för perfekt kontroll
 » Central-vakuum dammutsug
 » Kemiskt och slagtåligt komposithus
 » Hook & Loop platta

 » Paddiameter 74x109

 » Padtyp Hook & Loop

 » Pappersstorlek 74x109

 » Slagdiameter 2,5 mm

 » Fri hastighet 10000 varv per minut

 » Effekt 210 W 0,3 hk

 » Central vakuum

 » Vakuum Central-vakuum

SLIPMASKIN 74X109MM

 » Padhål 4-håls

 » Höjd över spindel 100 mm

 » Längd 195 * 75 * 100

 » Nettovikt 0,68 kg

 » Ljudtryck 78 db (A)

 » Ljudstyrka 89 db (A)

 » Vibration a (ISO-28927-3) 8,9 m / s²

 » Vibration K (ISO-28927-3) 2,1 m / s²

 » Genomsnittlig luftförbrukning 4,3 l / s

 » Genomsnittlig luftförbrukning 255 l / mn

 » Faktisk luftförbrukning 8,5 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 510 l / mn

 » Fri hastighet luftförbrukning 8,5 l / s

 » Min. slangstorlek 10 mm

 » Gängstorlek 1/4

Fördelar
 » Operatörskomfort med ergonomisk grepp
 » Kraftfull och enkel att använda
 » Universalstorlek för mångsidig användning
 » 2,5 mm: används för slutlig slipning, efterbehandling och 

förpolering

Egenskaper
 » 80x130 mm Excenter slipmaskin
 » 2,5 mm slag
 » Kraftfull 0,3 hk (210 W) motor
 » Mjukt grepp, dropp design för perfekt kontroll
 » Central-vakuum dammutsug
 » Kemiskt och slagtåligt komposithus
 » Hook & Loop pad

 » Paddiameter 80x130

 » Padtyp Hook & Loop ja

 » Padtyp H & L

 » Pappersstorlek 80x130

 » Slagdiameter 2,5 mm

 » Fri fart 10000 varv per minut

 » Effekt 210 W 0,3 hk

 » Central vakuum

SLIPMASKIN 80X130 MM

 » Vakuum Central-vakuum

 » Padhål 4-håls

 » Höjd över spindel 100 mm

 » Längd 195 * 70 * 100

 » Nettovikt 0,71 kg

 » Ljudtryck 78 db (A)

 » Ljudstyrka 89 db (A)

 » Vibration a (ISO-28927-3) 7,7 m / s²

 » Vibration K (ISO-28927-3) 2,8 m / s²

 » Genomsnittlig luftförbrukning 4,3 l / s

 » Genomsnittlig luftförbrukning 255 l / mn

 » Faktisk luftförbrukning 8,5 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 510 l / mn

 » Fri hastighet luftförbrukning 8,5 l / s

 » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “

 » Gängstorlek 1/4

CP7264CVE 70 x 198 mm CP7263CVE

CP7266CVE 80 x 130 mm

74 x 109 mm
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Fördelar
 » Operatörskomfort med ergonomisk grepp
 » Kraftfull och enkel att använda
 » Universalstorlek för mångsidig användning
 » 2,5 mm: används för slutlig slipning, efterbehandling och 

förpolering

Egenskaper
 » 80x130 mm jitterbug slipmaskin
 » 2,5 mm slag
 » Kraftfull 0,3 hk (210 W) motor
 » Mjukt grepp, dropp design för perfekt kontroll
 » Central-vakuum dammutsug
 » Kemiskt och slagtåligt komposithus
 » Hook & Loop pad

 » Paddiameter 100x144 delta

 » Padtyp Hook & Loop ja

 » Pappersstorlek 100x144 delta

 » Slagdiameter 2,5 mm

 » Fri fart 10000 varv per minut

 » Effekt 210 W 0,3 hk

 » Central vakuum

 » Padhål 4-håls

SLIPMASKIN 100X144 MM

 » Höjd över spindel 100 mm

 » Längd 240 * 100 * 100

 » Nettovikt 0,71 kg 1,58 lb

 » Ljudtryck 78 db (A)

 » Ljudstyrka 89 db (A)

 » Vibration a (ISO-28927-3) 9 m / s²

 » Vibration K (ISO-28927-3) 3,7 m / s²

 » Genomsnittlig luftförbrukning 4,3 l / s

 » Genomsnittlig luftförbrukning 255 l / mn

 » Faktisk luftförbrukning 8,5 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 510 l / mn

 » Fri hastighet luftförbrukning 8,5 l / s

 » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “

 » Gängstorlek 1/4

Fördelar
 » Kraftfull motor för hög produktivitet
 » Låga vibrationer och hållbarhet
 » Perfekt för svetsutjämning och borttagning av rost.

Egenskaper
 » Kraftfull vinkelskärmaskin
 » Robust 0,7 hk (500 W) motor
 » Härdade och slipade spiralformade kugghjul
 » Levereras med 178 mm underlagsplatta

 » Diameter 180 mm

 » Effekt 530 W 0,71 hk

 » No-vakuum 110

 » Självvakuum 4.3

 » Central vakuum 315

RONDELLSLIPMASKIN 180 MM

 » Externt vakuum 12,4

 » vakuum 2,3

 » Längd 315 mm

 » Nettovikt 2,3 kg

 » Ljudtryck 87 db (A)

 » Ljudeffekt 98 db (A)

 » Vibration a (ISO-28927-3) <2,7 m / s²

 » Genomsnittlig luftförbrukning 6,2 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 12,6 l / s

 » Luftinloppstrådstorlek 0,25 “

Fördelar
 » Operatörskomfort med ergonomisk palmform
 » Ökad produktivitet med låg vibrationsnivå
 » Kraftfull och ergonomiskt grepp för vertikala och hori-

sontella applikationer

Funktioner
 » 150 mm slumpmässig oscillerande slipmaskin
 » Kraftfull 0,3 hk (210 W) motor
 » Mjukt grepp, dropp design för perfekt kontroll
 » Låg ljudnivå
 » Låga vibrationer
 » Avstängnings- och varvtalsreglage

 » Faktisk luftförbrukning 453 l / mn

 » Gängstorlek 1/4 “

 » Genomsnittlig luftförbrukning 3,8 l / s

 » Fri hastighet 12000 rpm

 » Fri hastighet luftförbrukning 8 l / s

 » Höjd över spindel 105 mm

CS Pad Saver

5-154099

Mer information hittar du på sida 127.

CS Interf Pad Soft 10mm/150mm

5-154198

CS Interf Pad Soft 5mm/150mm

5-154199

Mer information hittar du på sida 127.

Stödplatta Multi Premium 15 hål Grip

5-145027

Mer information hittar du på sida 127.

CS Fusion Back Pad Hård Blå 150 mm

5-154197

CS Fusion Back Pad Medium Svart 150 mm

5-154196

CS Fusion Back Pad Mjuk Orange 150 mm

5-154195

Mer information hittar du på sida 128.

Tillbehör till Excenterslip

CP7225CVECP7267CVE 100 x 144 mm

CP7269S 180 mm

CP7255CVE

CP7215CVE

2,5mm

5mm

10mm

EXCENTERSLIP

 » Längd 221 * 150 * 105 mm

 » Min. slangstorlek 10 mm

 » Nettovikt 0,83 kg

 » Pappersstorlek 150 mm

 » Effekt 210 W

 » Ljudeffekt 92 db (A)

 » Ljudtryck 81 db (A)

 » Spindelgänga 5/16

 » Vakuum Central-vakuum

 » Vibration 3.7 m / s²



14 15

Information
 » Avverkningsmaskin med utsug, roterande 150mm
 » Högt vridmoment, lågfart
 » Konstruerad till konceptet av sin storebror, 2001 byggdes 

till de krävande behoven på dagens kompositpaneler i en 
liten hanterbar 150 mm maskin
 » RPM: 1750
 » Vikt: 1,8 kg.
 » Luftförbrukning: 310 lpm @ 6 bar
 » Ljudnivå: 82 dBa
 » Slang ej inkluderad

Information
 » Avverkningsmaskin med utsug, roterande 203mm diam-

eter
 » Högt vridmoment, låg hastighet “rakar” ytan istället för 

att “misshandla” den
 » Eliminerar kostsamma slipningscykler. Damm elimineras 

direkt genom dynan för visuell kontroll vid eliminering. Su-
perb för att ta bort gammal färg eller dimensionering.
 » RPM: 1600
 » Vikt: 2,72 kg
 » Luftförbrukning: 334 lpm @ 6 bar
 » Ljudnivå: 86 dBa
 » Slang ej inkluderad

Information
 » Slipmaskin 70x445mm med utsug
 » Mångsidig
 » Anpassad till alla funktioner från tungt till efterbehan-

dling. Utmärkt fullkontaktslipning med 5-punkts upphängn-
ingssystem och Hutchins kraftfulla luft-effektiva motor.
 » RPM: 8500+
 » Vikt: 2,4 kg
 » Luftförbrukning: 325 lpm @ 6 bar
 » Ljudnivå: 91 dBa
 » Slang ej inkluderad

Användningsområde
 » Mini Sanding Machine RC 9330 används för ytfinish 

tillsammans med Mini Sanding Discs. Tillsammans med 
våra finish produkter MiniSanding Discs och Mini Sanding 
Discs Grip ger maskinen en jämnt slipad yta och därmed 
en perfekt ytfinish.

Kännetecken
 » Vibrationsfri och tystgående, 2,5mm slaglängd för 75mm 

slipapper.

Kännetecken
 » En mycket effektiv enhands slipmaskin med kardborre-

platta eller för självhäftande slipskivor. Reglerbart varvtal 
till 7500 r/min, vikt 0,6 kg, luftförbrukning: 113 l/min.

HUTCHINS SLIPMASKIN ROTERANDE VA 152MM

HUTCHINS SLIPMASKIN 2001-VA 203MM ROTERANDE

HUTCHINS SLIPMASKIN 800-VA/DF 70X445

SLIPMASKIN 7500V/MIN RC9330

RONDELLSLIP RC9332 77MM

8-4906 152 mm

8-4921

8-4932

5-143724

5-143388

Soft Interface Mellanlägg 73mm

5-144923

Mer information hittar du på sida 125.

CS Stödplatta 77mm

5-144917

Mer information hittar du på sida 125.

Tillbehör till Rondellslip RC9332 77mm

203 mm

70 x 445 mm

77 mm
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Användningsområde
 » Mini Polishing Machine RC 166 används för små repara-

tioner inom ytfinish. Tillsammans med våra finishprodukter 
C10 och C30 pads i 85 mm ger den en perfekt yta.

Fördelar
 » Exakt och säker kontroll
 » Perfekt för skärning genom komposit, plåt, bultar etc.

Funktioner
 » Höghastighetskap
 » Rondelldiameter 73 mm
 » Justerbar hastighetsregulator
 » Lock på handtaget förhindrar oavsiktlig start

Kännetecken
 » Lätt och effektiv enhands poleringsmaskin med kardbor-

rerondell. 
 » Rondelldiameter 75 mm
 » Reglerbart varvtal t.om. 2500 r/min
 » Vikt 0,9 kg
 » Luftförbrukning: 90 l/min.

POLERMASKIN 75MM 2500V/MIN RC166

VINKELSLIP RAK

5-143723

CP874

Soft Interface Mellanlägg 73mm

5-144923

Mer information hittar du på sida 125.

Tillbehör till Polermaskin liten 75mm 2500v/min RC166

 » Fri hastighet 22000 rpm

 » Effekt 370 W

 » Nettovikt 0,79 kg

 » Längd 184 mm 7,25 “

 » Chuck / hjulstorlek 73 mm

 » Genomsnittlig luftförbrukning 1,4 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 5,9 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 354 l / mn

 » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “

 » Ljudtryck 88 db (A)

 » Ljud DBA-tryck 99 db (A)

 » Vibration (ISO-8662-12) 4 m / s²

 » Vibration a (ISO-28927-8) 4 m / s²

 » Vibration K (ISO-28927-8) 4 m / s²

VINKELSLIP 50 MM

FÖRDELAR

EGENSKAPER

 » Allmänna underhållsapplikationer
 » Kompakt och lätt
 » Mångsidig: konstruerad för slipning och skärning
 » Perfekt för begränsade utrymmeapplikationer

 » Gummihandtag grepp
 » Lås på handtaget förhindrar oavsiktlig start
 » 180° skyddskåpa
 » Sidutblås
 » 50 mm kapskivor
 » Verktygsadapter ingår

 » Spindelgänga 3 / 8-24

 » Hjulstorlek 50 mm 2 “

 » Fri hastighet 22000 rpm

 » Effekt 150 W 0,2 hk

 » Längd 140 mm

 » Nettovikt 0,59 kg

 » Ljudtryck 81 db (A)

 » Ljudeffekt 92 db (A)

 » Vibration (ISO-8662-4) 8,5 m / s²

 » Vibration a (ISO-28927-1) 19,94 m / s²

 » Vibration K (ISO-28927-1) 6.7 m / s²

 » Genomsnittlig luftförbrukning 1,9 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 3,77 l / s

 » Fri hastighet luftförbrukning 8 l / s

 » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “

 » Gängstorlek 1/4

CP7500D 50 mm
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Fördelar
 » Utökad längd och kompakt växelhus
 » Mycket bekväm och lätt att använda
 » Säker
 » Kraftfull och hållbar
 » Perfekt för skärning av komposit, metall, bultar, speciellt 

i trånga utrymmen
 » Levereras med 5 Norton kapskivor

Fördelar
 » Borr för generellt underhåll med produktivitet och håll-

barhet
 » Maximerad användarkomfort
 » Effekt lämplig för många applikationer
 » Perfekt verktyg för borrning och skruvkörning

Information
 » 19 stycken metallborr set

Fördelar
 » Borrmaskin för allmänt underhåll, effektiv och bra för 

trånga utrymmen med sin storlek
 » God precision för att möjliggöra mycket långsam start 

och kontroll under hela borrningsprocessen
 » Utmärkt för borrning, honing, rening och hålsågning

Funktioner
 » 4 “= 100 mm för bättre räckvidd och enkel åtkomst till 

begränsade områden
 » Kompositgrepp för att minska kyla till överförare
 » Spindellåssystem för enklare hjulbyte
 » 11 lägesjusterbart svängskydd - 126 ° justerbar för bättre 

operatörsskydd och ökad synlighet för skärning
 » Lås på handtaget förhindrar oavsiktlig start
 » Bakutblås
 » 1 HP-motor och 14000 varv / min
 » Högkvalitativt stål i växelhuset
 » 360 ° svängluftinlopp

Funktioner
 » 3/8 “(10 mm) vändbar pistolborr
 » Kraftfull motor
 » Industriell kvalitet Jacobs chuck
 » Bottenutblås
 » Satsen innehåller 13 borrar: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 

4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 mm

Funktioner
 » 6 mm reversibel kompakt borr
 » Ergonomiskt grepp och lättvikt, endast 0,61 kg
 » Steglös avtryckare
 » Slitstark växellåda för lågt slitage och lång livslängd

VINKELSLIP 100 MM LÅNG BORRMASKIN 3/8” KIT

METALBORR SATS 19 ST

BORRMASKIN MED BACK 6MM 1/4”

CP9116 100 mm CP9790KIT 3/8”

8940172303

CP7300RQC 6 mm

 » Max. hastighet 14000 rpm

 » Fri hastighet 14000 rpm

 » Effekt 746 W

 » Nettovikt 1,8 kg

 » Längd 370 mm

 » Chuck / hjulstorlek 100 mm 4 “

 » Chuckkapacitet 6 mm 1/4 “

 » Fri fart 2700 rpm

 » Effekt 200 W

 » Nettovikt 0,61 kg

 » Längd 127 mm

 » Genomsnittlig luftförbrukning 1,9 l / s

 » Genomsnittlig luftförbrukning 8,5 l / s

 » Genomsnittlig luftförbrukning 510 l / mn

 » Faktisk luftförbrukning 3,3 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 198 l / mn

 » Fri luftförbrukning 17 l / s

 » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “

 » Genomsnittlig luftförbrukning 116 l / mn

 » Faktisk luftförbrukning 8 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 464 l / mn

 » Fri hastighet luftförbrukning 8,9 l / s

 » Min. slangstorlek 10 mm

 » Ljudtryck 87 db (A)

 » Ljudtryck 86 db (A)

 » Ljud DBA-tryck 97 db (A)

 » Vibration (ISO-8662-12) 3 m / s²

 » Vibration a (ISO-28927-8) 3 m / s²

 » Vibration K (ISO-28927-8) 3 m / s²

 » Ljudeffekt 98 db (A)

 » Vibration (ISO-8662-6) <2,5 m / s²

 » Vibration a (ISO-28927-5) <2,5 m / s²

Metalborr Sats 19 st

8940172303

Mer information hittar du på sida 19.

Tillbehör till Pistol Borr Reversering 6mm 1/4”

Metalborr Sats 19 st

8940172303

Mer information hittar du på sida 19.

Tillbehör till Borrmaskin 3/8” Kit
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Fördelar
 » Lätt att använda och kontrollera
 » Perfekt för noggrann klippning och bäst för snäva hörn 

och cirklar
 » Används för nibbling av plast, tenn, aluminium och andra 

metaller

Fördelar
 » Minskad vibration för användarkomfort och kontroll
 » Maximerad operatörskomfort och produktivitet
 » Premium verktyg för alla skärande applikationer

Funktioner
 » Kraftig nibbler
 » Robust huvud och 0,177 “diameter stans skär upp till 

.060” och aluminium upp till .102 “
 » Enkel åtkomst till stans för snabbt byte
 » Spärrhandtag för lågsam start
 » 4 valfria skärpositioner

Funktioner
 » Mycket låg vibration
 » 10 mm slaglängd
 » Bra kraft och hastighet på 10 000 slag per minut
 » 360 ° svängluftinlopp

NIBBLER

SÅG 10 MM

CP835

CP7901 10 mm

 » Slag per minut 2750

 » Nettovikt 0,59 kg

 » Längd 216 mm 7,5 “

 » Genomsnittlig luftförbrukning 2 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 8 l / s 17 cfm

 » Slag per minut 10000

 » Slag 10 mm 3/8 “

 » Nettovikt 0,86 kg

 » Längd 229 mm

 » Genomsnittlig luftförbrukning 0,6 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 481 l / mn

 » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “

 » Ljudtryck 86 db (A)

 » Ljud DBA-tryck 97 db (A)

 » Vibration (ISO-8662-12) 5.4 m / s²

 » Faktisk luftförbrukning 2,6 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 156 l / mn

 » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “

 » Ljudtryck 78 db (A)

 » Ljud DBA-tryck 89 db (A)

 » Vibration a (ISO-28927-8) 5.4 m / s²

 » Vibration K (ISO-28927-8) 3 m / s²

 » Vibration (ISO-8662-12) 4 m / s²

 » Vibration a (ISO-28927-8) <2,5 m / s²

Fördelar
 » Perfekt för allmänna underhållsapplikationer
 » Kraftfull motor och hållbar koppling
 » Operatörskomfort med hjälp av minskad ljudnivå

Fördelar
 » Extremt vridmoment
 » Kompakt
 » Lättvikt
 » Lätt att hantera en till operation
 » Bekväm
 » Hållbar

Funktioner
 » 1 “Mutterdragare med ringhållare
 » Tvillinghammarkoppling
 » Hög effekt: 1627 Nm
 » Kompakt storlek med endast 5,25 kg
 » Kombinerad effektregulator med fram / bak
 » Max moment 1627Nm

Funktioner
 » 1300 Nm maximalt riktigt vridmoment i back
 » 1,8 kg
 » 171 mm längd
 » Aluminiumlegering framkåpa
 » Komposithus
 » Böjt handtag med Thermo-Plast gummi insprutat i höljet 

för ett hållbart och bekvämt grepp. Beständig mot de flesta 
kemikalier som används i verkstäder.
 » Nytt kraftinställningssystem: 1 handoperation bakom 

avtryckaren
 » 2 positioner bakåt: max och lägre vridmoment
 » 2 position framåt: max och lågt vridmoment
 » Sida till sida
 » Bi-material 2-stegs utlösare - mjukt grepp
 » Tvillinghammarmekanism
 » 360 ° svängluftinlopp

MUTTERDRAGARE 1”

MUTTERDRAGARE 1/2”

CP7773 1”

CP7749

Air Flex 1/4”

CPAIRFLEX

Mer information hittar du på sida 30.

Tillbehör till Mutterdragare 1”

1/2”
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Hylssats 1/2”

SS4114

Mer information hittar du på sida 23.

Air Flex 1/4”

CPAIRFLEX

Mer information hittar du på sida 30.

Hylssats 1/2” Djup

SS4114D

Mer information hittar du på sida 23.

Tillbehör till Mutterdragare 1/2”

Fördelar
 » Ultra Lätt
 » Enkel drift
 » Kompakt
 » Kraftfull
 » Hållbar

Funktioner
 » 1,0 kg
 » 625 Nm maximalt vridmoment i backläge
 » 108 mm längd
 » Jumbo hammarmekanism
 » Stålmotor
 » Aluminiumkopplingshus
 » Komposithus med böjt handtag med injektion av termo-

plast-gummi
 » S2S: 1 hand framåt - omvänd operation
 » Nytt kraftinställningssystem: 1 handoperation bakom 

avtryckaren
 » 2 positioner bakåt: max och lägre vridmoment
 » 2 positioner framåt: max och lågt vridmoment
 » Sockethållarring
 » Steglös avtryckare

MUTTERDRAGARE 1/2” COMPACT
CP7732C 1/2”

Hylssats 1/2”

SS4114

Mer information hittar du på sida 23.

Air Flex 1/4”

CPAIRFLEX

Mer information hittar du på sida 30.

Hylssats 1/2” Djup

SS4114D

Mer information hittar du på sida 23.

Tillbehör till Mutterdragare 1/2” Compact

Fördelar
 » Perfekt för allmänna underhållsapplikationer
 » Kraftfull motor och hållbar koppling
 » Operatörskomfort

Information
 » Hylssats 1/2” fäste, korta hylsor
 » Innehåller 14st hylsor i dimentioner 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 och 27 mm

Information
 » Hylssats 1/2” fäste, långa hylsor
 » Innehåller 14st hylsor i dimentioner 10,11,12,13,14,15,16,17,

18,19,21,22,26 och 27mm

Funktioner
 » 3/4” mutterdragare med ring hållare
 » Tvillinghammarkoppling
 » Hög effekt: 1.627 Nm
 » Kombinerad effektregulator med fram / bakåt

MUTTERDRAGARE 3/4”

HYLSSATS 1/2”

HYLSSATS 1/2” DJUP

CP7763 3/4”

SS4114 1/2”

1/2”SS4114D

Air Flex 1/4”

CPAIRFLEX

Mer information hittar du på sida 30.

Tillbehör till Mutterdragare 3/4”
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Fördelar
 » Mest kraftfulla i sin klass
 » Operatörskomfort
 » Kompakt och lätt

Fördelar
 » Kompakt och lätt
 » Designad för större räckvidd i begränsade områden
 » Utmärkt för under-instrumentbräda, liten motorreparation 

och små fästelement

Funktioner
 » 1/4” mini spärr
 » Hög effekt: 35 Nm
 » En av de minsta spärrnycklarna är bara 130 mm lång
 » Gummigrepp

Funktioner
 » 1/4“ spärr
 » Enkel hastighetskontroll
 » Utökad längd

SPÄRRNYCKEL 1/4”

SPÄRRSKAFT 1/4”

CP9426 1/4”

CP824 1/4”

 » 1/4 “

 » Arbetsmoment Område 7-35 Nm

 » Max vridmoment 35 Nm

 » Fri fart 270 rpm

 » Nettovikt 0,49 kg

 » Längd 128 mm 5.1 “

 » 1/4 “

 » Arbetsmoment Område 5-17 Nm

 » Max vridmoment 17 Nm

 » Fri fart 220 rpm

 » Nettovikt 0,51 kg

 » Längd 197 mm 7,75 “

 » Genomsnittlig luftförbrukning 1,4 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 336 l / mn

 » Faktisk luftförbrukning 5,6 l / s

 » Min. slangstorlek 10 mm

 » Ljud DBA-tryck 93 db (A)

 » Ljudtryck 82 db (A)

 » Genomsnittlig luftförbrukning 106 l / mn

 » Genomsnittlig luftförbrukning 1,8 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 425 l / mn

 » Faktisk luftförbrukning 7 l / s

 » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “

 » Ljud DBA-tryck 102 db (A)

 » Vibration (ISO-8662-7) 5,5 m / s²

 » Vibration a (ISO-28927-2) 5 m / s²

 » Vibration K (ISO-28927-2) 1,5 m / s²

 » Ljudtryck 91 db (A)

 » Vibration (ISO-8662-7) 8,1 m / s²

 » Vibration a (ISO-28927-2) 4.1 m / s²

 » Vibration K (ISO-28927-2) 2 m / s²

Fördelar
 » Allmänna underhåll
 » Hög operatörskomfort
 » Kraft och prestanda
 » Perfekt för begränsade utrymmeapplikationer

Fördelar
 » Allmänna underhåll
 » Hög operatörskomfort
 » Kraft och prestanda
 » Perfekt för begränsade utrymmen

Funktioner
 » Gummibeklätt grepp
 » Swivel luft inlopp
 » Inbyggd luftregulator
 » 0,32 hk (240W) motor
 » 23 000 varv per minut
 » Låg ljudnivå: endast 81 dB (A)
 » Bakre utblås
 » Inkluderar 1/4 “och 6 mm hylsor

Funktioner
 » Gummibeklätt grepp
 » Swivel luft inlopp
 » Inbyggd luftregulator 0,32 hk (240 W) motor
 » 25 000 rpm
 » Fri fart
 » Låg ljudnivå: endast 81 dB (A)
 » Bakre utblås
 » Inkluderar 1/4” och 6 mm hylsor

FILSLIPMASKIN 120° 1/4’’

FILSLIPMASKIN RAK 1/4” LÅNG

CP9108QB 1/4”

CP9110Q-B 1/4”

Air Flex 1/4”

CPAIRFLEX

Mer information hittar du på sida 30.

Tillbehör till Filslipmaskin 120° 1/4’’

 » Kollettstorlek 6 mm 1/4 “

 » Fri hastighet 23000 rpm

 » Effekt 240 W 0,32 hk

 » Längd 200 mm

 » Nettovikt 0,5 kg

 » Ljudtryck 80 db (A)

 » Hylsstorlek 6 mm 1/4 “

 » Fri hastighet 27000 rpm

 » Effekt 240 W 0,32 hk

 » Längd 260 mm

 » Nettovikt 0,7 kg

 » Ljudtryck 80 db (A)

 » Ljudeffekt 91 db (A)

 » Vibration (ISO-8662-13) 4,4 m / s²

 » Vibration a (ISO-28927-12) 5.1 m / s²

 » Vibration K (ISO-20643) 1,6 m / s²

 » Genomsnittlig luftförbrukning 1,88 l / s

 » Genomsnittlig luftförbrukning 113,20 l / mn

 » Ljudeffekt 91 db (A)

 » Vibration (ISO-8662-13) 4 m / s²

 » Vibration a (ISO-28927-12) 4,9 m / s²

 » Vibration K (ISO-20643) 2,5 m / s²

 » Genomsnittlig luftförbrukning 1,88 l / s

 » Genomsnittlig luftförbrukning 113,20 l / mn

 » Faktisk luftförbrukning 4,1 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 226,41 l / mn

 » Fri hastighet luftförbrukning 9,1 l / s

 » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “

 » Faktisk luftförbrukning 4,1 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 226,41 l / mn

 » Fri hastighet luftförbrukning 8,6 l / s

 » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “
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Air Flex 1/4”

CPAIRFLEX

Mer information hittar du på sida 30.

Tillbehör till Filslipmaskin Rak 1/4” Lång

Fördelar
 » Allmänna underhållsapplikationer
 » Kompakt och lättviktigt verktyg för enkel manövrerbarhet
 » Perfekt för begränsade utrymmen

Funktioner
 » 1/4“ och 6 mm hylsa
 » 90° vinkelhuvud ger flexibilitet i trånga utrymmen
 » Inbyggd luftregulator
 » Kit innehåller: (1) 50 mm bakplatta, (2) 50 mm grov ytbe-

handlingsplatta, (2) 50 mm) fin ytbehandlingsplatta, (2) 50 
mm 24, 36 och 50 korn i kraftig bärväska

FILSLIPMASKIN KIT 1/4”
CP875K 1/4”

 » Hyls storlek 6 mm 1/4 “

 » Fri hastighet 22500 rpm

 » Effekt 220 W 0,3 hk

 » Längd 124 mm

 » Nettovikt 0,45 kg

 » Ljudtryck 101,3 db (A)

 » Ljudeffekt 112,3 db (A)

 » Vibration (ISO-8662-13) 3 m / s²

 » Vibration a (ISO-28927-12) 4.4 m / s²

 » Vibration K (ISO-20643) 1,9 m / s²

 » Genomsnittlig luftförbrukning 5,18 l / s

 » Genomsnittlig luftförbrukning 311 l / mn

 » Faktisk luftförbrukning 10,4 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 623 l / mn

 » Fri hastighet luftförbrukning 10,4 l / s

 » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “

FILSLIPMASKIN VINKEL 90° 1/4”

FÖRDELAR
 » Hög operatörskomfort 
 » Kraft och prestanda
 » Perfekt för begränsade utrymmen 
 » Gummi grepp 
 » Swivel luft inlopp
 » Inbyggd luftregulator0,32 hk (240W) motor
 » Låg ljudnivå: endast 81 dB (A)
 » Bakre utblås 
 » Inkluderar 1/4” och 6 mm hylsor

CP9106Q-B 1/4”

Air Flex 1/4”

CPAIRFLEX

Mer information hittar du på sida 30.

Tillbehör till Filslipmaskin Kit 1/4”

Air Flex 1/4”

CPAIRFLEX

Mer information hittar du på sida 30.

Tillbehör till Filslipmaskin Kit 1/4”
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Fördelar
 » Fördelar
 » Allmänna underhållsapplikationer
 » Kompakt och lättviktigt verktyg för enkel manövrerbarhet
 » Perfekt för begränsade utrymmen

Fördelar
 » Operatörskomfort
 » Utmärkt för färgborttagning, svets slipning, utjämning 

och rostborttagning i trånga utrymmen

Fördelar
 » Utmärkt för färgborttagning, svetsslipning, utjämning och 

rostborttagning i trånga utrymmen

Fördelar
 » Allmänna underhållsapplikationer
 » Kompakt och lättviktigt verktyg för enkel manövrerbarhet
 » Perfekt för begränsade utrymmen

Funktioner
 » 1/4 “och 6 mm hylsor
 » 90 ° vinkelhuvud ger flexibilitet i trånga utrymmen
 » Inbyggd luftregulator

Funktioner
 » Snabbyte av slipband
 » Gummigrepp
 » Justerbar slipningsarm
 » 3/8 “(10 mm) band

Funktioner
 » Snabbyte av slipband
 » Gummigrepp
 » Justerbar slipningsarm
 » 3/4 “(20 mm) band

Funktioner
 » 1/4 “och 6 mm hylsor
 » Hög fri hastighet: 30 000 varv / min
 » Inbyggd luftregulator
 » Utblås fram

FILSLIPMASKIN VINKEL 1/4” BANDSLIP 10MM X 330MM FLEX

BANDSLIP 20MM X 520MMFILSLIPMASKIN RAK 1/4”

CP875 1/4” CP9779 10 mm x 330 mm

CP9780 20mm x 520mmCP876 1/4”

Air Flex 1/4”

CPAIRFLEX

Mer information hittar du på sida 30.

Air Flex 1/4”

CPAIRFLEX

Mer information hittar du på sida 30.

Air Flex 1/4”

CPAIRFLEX

Mer information hittar du på sida 30.
Air Flex 1/4”

CPAIRFLEX

Mer information hittar du på sida 30.

Tillbehör till Filslipmaskin Vinkel 1/4” Tillbehör till Bandslip 10mm x 330mm Flex

Tillbehör till Bandslip 20mmx520mm
Tillbehör till Filslipmaskin Rak 1/4”

 » Hylsa 6 mm 1/4 “

 » Fri hastighet 22500 rpm

 » Effekt 220 W 0,3 hk

 » Längd 124 mm

 » Nettovikt 0,45 kg

 » Ljudtryck 101,3 db (A)

 » Pappersstorlek 10x330

 » Fri hastighet 22000 rpm

 » Effekt 260 W 0,35 hk

 » Längd 304 mm

 » Nettovikt 0,9 kg

 » Ljudtryck 90,5 db (A)

 » Pappersstorlek 20x520

 » Fri hastighet 20000 rpm

 » Effekt 380 W 0,51 hk

 » Längd 380 mm

 » Nettovikt 1,5 kg

 » Ljudtryck 90,5 db (A)

 » Hylsa 6 mm 1/4 “

 » Fri fart 30000 rpm

 » Effekt 220 W 0,3 hk

 » Längd 121 mm

 » Nettovikt 0,34 kg

 » Ljudtryck 101,3 db (A)

 » Ljudeffekt 112,3 db (A)

 » Vibration (ISO-8662-13) 3 m / s²

 » Vibration a (ISO-28927-12) 4.4 m / s²

 » Vibration K (ISO-20643) 1,9 m / s²

 » Genomsnittlig luftförbrukning 5,18 l / s

 » Genomsnittlig luftförbrukning 311 l / mn

 » Ljudeffekt 101,5 db (A)

 » Vibration (ISO-8662-8) <2,5 m / s²

 » Vibration a (ISO-28927-3) <2,5 m / s²

 » Genomsnittlig luftförbrukning 6,6 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 13,1 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 793 l / mn

 » Ljudeffekt 101,5 db (A)

 » Vibration (ISO-8662-8) <2,5 m / s²

 » Vibration a (ISO-28927-3) <2,5 m / s²

 » Genomsnittlig luftförbrukning 7.1 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 14,1 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 849 l / mn

 » Ljudeffekt 112,3 db (A)

 » Vibration (ISO-8662-13) 3 m / s²

 » Vibration a (ISO-28927-12) <2,5 m / s²

 » Genomsnittlig luftförbrukning 5,65 l / s

 » Genomsnittlig luftförbrukning 339 l / mn

 » Faktisk luftförbrukning 11,3 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 10,4 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 623 l / mn

 » Fri hastighet luftförbrukning 10,4 l / s

 » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “

 » Fri luftkonsumtion 6,3 l / s

 » Min. slangstorlek 10 mm

 » Fri hastighet luftförbrukning 6,9 l / s

 » Min. slangstorlek 10 mm » Faktisk luftförbrukning 680 l / mn

 » Fri hastighet luftförbrukning 11,3 l / s

 » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “
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Fördelar
 » Mindre ansträngning
 » Lättare att arbeta på svåråtkomliga områden
 » Mindre slangslitage
 » Komfort, säkerhet och minska risken för tendinit

Användningsområde
 » Renskrapningsverktyg speciellt för användningen av 

tejpborttagaren TapeOff Disc för komplett borttagning av 
dekortejp, folietexter, dekaler etc.

Användning
 » UNIFLEX Plus Airgun används speciellt för att uppnå 

olika typer av strukturer för att bygga upp den ursprungliga 
strukturen.

Funktioner
 » Lägre slangstyvhet
 » Slangen förblir i idealisk position

Kännetecken
 » Tryckluftsdriven med reducerat varvtal för att undvika 

skador på lacken.

Egenskaper
 » UNIFLEX Plus Air Gun är speciellt utvecklad för att bear-

beta alla typer av UNIFLEX aluminiumpåse upp till 400ml.

Beskrivning
 » AIR-FLEX 1/4 “BSP
 » Trådstorlek 1/4 “
 » Tråd typ BSP

AIR FLEX 1/4”

STRIPPING TOOL BT 2904

UNIFLEX PLUS AIRGUN

CPAIRFLEX

5-133172

5-139937

Air Flex 1/4”

CPAIRFLEX

Mer information hittar du på sida 30.

Tillbehör till Uniflex Plus Airgun

CS UNIFLEX AIR GUN

FÖRDELAR
 » Carsystems nya Uniflex Air Gun är en högkvalitativ tryck-

luftspistol för applicering av våra Uniflex PU-tätningsma-
terial. Pistolen är lämplig för max. 310 ml patroner och 400 
ml påsar.

5-153224

Air Flex 1/4”

CPAIRFLEX

Mer information hittar du på sida 30.

Tillbehör till CS Uniflex Air Gun
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Användningsområde
 » För bearbetning av Uniflex MS

Användningsområde
 » Pistol för korrisionsskydd, underredesskydd och kon-

servering av hålrum.

Användningsområde
 » Strukturpistol för underredesskydd och stenskottsskydd. 

Materialtillförseln och luftmängden går att ställa in på pis-
tolen. Pistolen är utrustad med en säkerhetsventil.

Kännetecken
 » Tryckluftsdriven

Kännetecken
 » Tryckluftsdriven med snabbkoppling.

Kännetecken
 » Tryck max 10-12bar optimalt bearbetningstryck 2-4bar 

luftförbrukning 130-250I/min. Innehåller 1 liter.

MS AIR GUN TILL 310ML

BODY SPRUTA INKL 2 FÖRLÄNGNINGSRÖR

KS/UBS STRUKTURPISTOL

5-125681

5-126040

5-135396

Fördelar
 » Enkel konstruktion för enkelt underhåll
 » Perfekt för släpvagnar, nummerplattor och alla typer av 

paneler

Fördelar
 » För stora applikationer
 » Hållbar, pålitlig och enkel att underhålla
 » Maximerad användarkomfort

Funktioner
 » Luftdriven
 » För allmän underhåll
 » Kompakt storlek
 » 4,8 mm max kapacitet
 » För nitar i aluminium, koppar och mjukare material
 » Stark dragning: upp till 2 200 kg (1000 kg)
 » Transparent behållare med hål för snabb frigöring av 

nitarändar
 » Innehåller: näsdelar för nitar 3/32 “, 1/8”, 5/32 “och 3/16” 

(2,4, 3,2, 4 och 4,8 mm)

Funktioner
 » Luftdriven
 » För allmänt underhåll eller lätt produktion
 » Kompakt storlek och kompositkropp
 » 1/4 “(6,4 mm) max kapacitet
 » Stark dragning: upp till 3,530 lbs (1,6 T)
 » Låga vibrationer och låg ljudnivå
 » Innehåller: 3/16 “, 1/4”, 1/4 “monobolt (4,8, 6,4 och 6,4 

mm monobolt) näsor
 » Käft, spruta, servicenycklar och oljekolv

CP NITPISTOL

CP NITPISTOL HEAVY

CP9882

CP9884

 » Max axiell dragbelastning 1000 kg

 » Nettovikt 1,5 kg

 » Längd 225 mm

 » Genomsnittlig luftförbrukning 0,4 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 1,9 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 114 l / mn

 » Max axiell dragbelastning 1600 kg

 » Nettovikt 1,9 kg

 » Längd 310 mm

 » Genomsnittlig luftförbrukning 1,05 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 4,3 l / s

 » Faktisk luftförbrukning 258 l / mn

 » Min. slangstorlek 10 mm

 » Ljudtryck 62 db (A)

 » Ljud DBA-tryck 73 db (A)

 » Vibration (ISO-8662-12) <2,5 m / s²

 » Vibration a (ISO-28927-8) <2,5 m / s²

 » Min. slangstorlek 10 mm 3/8 “

 » Ljudtryck 56 db (A)

 » Ljud DBA-tryck 67 db (A)

 » Vibration (ISO-8662-12) <2,5 m / s²

 » Vibration a (ISO-28927-8) <2,5 m / s²
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Fördelar
 » SATA-blästerpistol med karbidrör och sugkopp av plast

Fördelar
 » Mobil sandblästringsenhet för stora ytor med vagn 

och 27 l behållare (utan blästermedel). Sugslang 10 m, 
SGE-sprutpistol med sprutrör karbidinsats (livslängd på 
sprutrör ca 500 h).
 » Skyddshuva

Fördelar
 » Blästerpistol inklusiv 4 munstycken

Egenskaper
 » Sugkopppistol med 1 l blästersandsbehållare, perfekt 

lämpad för spotreparationer och områden med svår till-
gång. 

SATA BLÄSTERPISTOL MED UNDERKOPP

SATA BLÄSTERSET

INP SPOTBLASTER

6-17335

6-38166

25001

INP Blästersand 0,2-0,6 mm

25002

Kontakta oss för mer information.

Tillbehör till INP Spotblaster

IW-N87NY000
 » Max arbetstryck, MPa (Bar): 1.1 (11) 
 » Tankens kapacitet, liter: 100 
 » Anslutning, in / ut: 3/8 - 3/4 
 » Mått WxDxH mm: 370 x 370 x 1156

IW-N87NY001
 » Max arbetstryck, MPa (Bar): 1.1 (11) 
 » Tankens kapacitet, liter: 200
 » Anslutning, in / ut: 3/8 - 3/4 
 » Mått WxDxH mm: 446 x 446 x 1554

IW-N87NY002
 » Max arbetstryck, MPa (Bar): 1.1 (11) 
 » Tankens kapacitet, liter: 270
 » Anslutning, in / ut: 3/8 - 3/4 
 » Mått WxDxH mm: 500 x 500 x 1648

IW-N87NY000

IW-N87FY001

IW-N87FY002

100L

200L

270L

TRYCKLUFTSTANK

Fördelar
 » ME-1P
 » Inbyggd sug modul, perfekt för förberedelse områden, 

enkel att installera och använda.
 » Två enfasiga turbiner.
 » Självrengörande filter system som inte behöver underhåll.
 » Den är utrustad med dubbla automatiska användningar 

både elektrisk och pneumatisk och kontrollerad torr luft.
 » Du kan lägga slangarna i de praktiska framfickorna.
 » Upp till 2 stycken användare.

Egenskaper
 » Spänning: 230 V 50 / 60Hz
 » Kontrollerar spänning: 12 Volt
 » Sugvolym: 300 m³ / h
 » Sugvakuum: 210 mbar
 » Tillufttryck: Max 8 bar
 » Vakuumturbin: 1,3 + 1,3 kW
 » Buller: 72 dBa
 » Storlekar: 500 x 400 x 2000 mm
 » Vikt: 85 kg

STATIONÄR SLIPSTATION
WME-1P

Stucchi Sugslang med Mataarlinje 5m

WMA5

Mer information hittar du på sida 39.

Stucchi Sugslang med Matarlinje 9m

WMA9

Mer information hittar du på sida 39.

Stucchi Sugslang med Matarlinje 7m

WMA7

Mer information hittar du på sida 39.

Stucchi Sugslang med Matarlinje 12m

WMA12

Mer information hittar du på sida 39.

Tillbehör till Stationär Slipsug 2 Operatörer
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Fördelar
 » Inbyggd sug modul, perfekt för förberedelse områden, 

enkel att installera och använda.
 » Två enfasiga turbiner.
 » Självrengörande filter system som inte behöver underhåll.
 » Den är utrustad med dubbla automatiska användningar 

både elektrisk och pneumatisk och kontrollerad torr luft.
 » Du kan lägga slangarna i de praktiska framfickorna.
 » Upp till 2 stycken användare.

Egenskaper
 » Spänning: 380 V 50 / 60Hz
 » Kontrollerar spänning: 12 Volt
 » Sugvolym: 306 m³ / h
 » Sugvakuum: 240 mbar
 » Tillufttryck: Max 9 bar
 » Vakuumturbin: 2,2 kW
 » Buller: 72 dBa
 » Storlekar: 500 x 400 x 2000 mm
 » Vikt: 100 kg

STATIONÄR SLIPSTATION
WME-2

Stucchi Sugslang med Matarlinje 5m

WMA5

Mer information hittar du på sida 39.

Stucchi Sugslang med Matarlinje 9m

WMA9

Mer information hittar du på sida 39.

Stucchi Sugslang med Matarlinje 7m

WMA7

Mer information hittar du på sida 39.

Stucchi Sugslang med Matarlinje 12m

WMA12

Mer information hittar du på sida 39.

Tillbehör till Stationär Slipsug 2 Operatörer

Fördelar
 » Inbyggd sug modul, perfekt för förberedelse områden, 

enkel att installera och använda.
 » Två enfasiga turbiner.
 » Självrengörande filter system som inte behöver underhåll.
 » Den är utrustad med dubbla automatiska användningar 

både elektrisk och pneumatisk och kontrollerad torr luft.
 » Du kan lägga slangarna i de praktiska framfickorna.
 » Upp till 2 stycken användare.

STATIONÄR SLIPSTATION
WME-2P

Egenskaper
 » Spänning: 380 V 50 / 60Hz
 » Kontrollerar spänning: 12 Volt
 » Sugvolym: 306 m³ / h
 » Sugvakuum: 240 mbar
 » Tillufttryck: Max 9 bar
 » Vakuumturbin: 2,2 kW
 » Buller: 72 dBa
 » Storlekar: 1000 x 400 x 2000 mm
 » Vikt: 130 kg

Stucchi Pappershållare till ST1/2

WST-PT

Mer information hittar du på sida 38.

Stucchi Sugslang med Matarlinje 5m

WMA5

Mer information hittar du på sida 39.

Stucchi Papperskorg för ST1/2

WAWW

Mer information hittar du på sida 39.

Stucchi Sugslang med Matarlinje 9m

WMA9

Mer information hittar du på sida 39.

Stucchi Tillbehörshylla för ST1/2

WST-MPO

Mer information hittar du på sida 38.

Stucchi Sugslang med Matarlinje 7m

WMA7

Mer information hittar du på sida 39.

Stucchi Komplett Panel till Dammsugare

WKITPC-1

Mer information hittar du på sida 39.

Stucchi Sugslang med Matarlinje 12m

WMA12

Mer information hittar du på sida 39.

Tillbehör till Stationär Slipsug 2 Operatörer

Fördelar
 » Industriell dammsugare på hjul med 24V AC styrenhet 

enligt CEE-standarder.
 » Solid och kompakt form, manuell sugkontroll.
 » Elektrisk och pneumatisk automation

STUCCHI DAMMSUGARE INKL 5 M SLANG
WST1-C

Egenskaper
 » 5 meters slang ingår.
 » Spänning: 230 V 50 / 60Hz
 » Kontrollerar spänning: 12 Volt
 » Sugvolym: 150 m³ / h
 » Sugvakuum: 210 mbar
 » Tillufttryck: Max 8 bar
 » Vakuumturbin: 1,3 kW
 » Buller: 67 dBa
 » Storlekar: 450 x 450 x 800 mm
 » Vikt: 32 kg

Stucchi Pappershållare till ST1/2

WST-PT

Mer information hittar du på sida 38.

Stucchi Papperskorg för ST1/2

WAWW

Mer information hittar du på sida 39.

Stucchi Tillbehörshylla för ST1/2

WST-MPO

Mer information hittar du på sida 38.

Stucchi Komplett Panel till Dammsugare

WKITPC-1

Mer information hittar du på sida 39.

Tillbehör till Stucchi Sugsystem Inkl 5m Slang
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Stucchi Sugslang med Matarlinje 5m

WMA5

Mer information hittar du på sida 39.

Stucchi Sugslang med Matarlinje 9m

WMA9

Mer information hittar du på sida 39.

Stucchi Sugslang med Matarlinje 7m

WMA7

Mer information hittar du på sida 39.

Stucchi Sugslang med Matarlinje 12m

WMA12

Mer information hittar du på sida 39.

Fördelar
 » Industriell dammsugare på hjul med 24V AC styrenhet 

enligt CEE-standarder.
 » Enfas högpresterande turbiner.
 » Robust och kompakt form, manuell justering av central-

sug
 » Automatiska och pneumatiska elektriska kontroller.
 » Automatisk och manuell filterrengöring.
 » Tyst, Transportabel, 2 motorer, Komplett; ST2-C.

Information
 » Pappershållare för WST1 och WST2.

Information
 » Tillbehörshylla för WST1 och WST2.

STUCCHI DAMMSUGARE INKL 5 M SLANG X 2

STUCCHI PAPPERSHÅLLARE TILL ST1/2

STUCCHI TILLBEHÖRSHYLLA FÖR ST1/2

WST2-C

WST-PT

WST-MPO

Egenskaper
 » 2 stycken 5 meters slangar ingår. 
 » Matningsspänning: 230 V 50 / 60Hz
 » Styrspänning: 12 Volt
 » Sugvolym: 300 m³ / h
 » Sugvakuum: 210 mbar
 » Tilluftstryck: Max 8 bar
 » Sugturbin: 1,3 + 1,3 kW
 » Buller: 67 dBa
 » Dimensioni: 450 x 450 x 800 mm
 » Vikt: 37 kg

Information
 » Avfallskorg för WST1 och WST2.

Information
 » Stucchi komplett panel till dammsugare

STUCCHI PAPPERSKORG FÖR ST1/2

STUCCHI KOMPLETT PANEL TILL DAMMSUGARE

WAWW

WKITPC-1

Information
 » Sugslang med tryckluftsförsörjning
 » Slanglängd 5m, 7m, 9m, 12m
 » Diameter Ø 29
 » Pneumatiska rördiameter Ø 10

WMA5

WMA7

WMA9

WMA12

5M

7M

9M

12M

STUCCHI SUGSLANG MED MATARLINJE
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Fördelar
 » Hög lyftkapacitet
 » Säkerhet
 » Lätt att använda
 » Lättvikt
 » Låg profil

Fördelar
 » Hög lyftkapacitet
 » Säkerhet
 » Lätt att använda
 » Lättvikt
 » Låg profil

Fördelar
 » Hög lyftkapacitet
 » Säkerhet
 » Lätt att använda
 » Lättvikt
 » Låg profil

CP BALLONG DOMKRAFT 2 TON

CP BALLONG DOMKRAFT 2 TON

CP BALLONG DOMKRAFT 2 TON 

CP88221

CP88222

CP88232

Funktioner
 » Från 115 till 430 mm med förlängning
 » Mycket resistent membran och intern teleskopguide
 » Överbelastningsventil
 » På / Av ergonomisk spak
 » Justerbart handtag och komposithjul
 » 115 mm i ofylld position
 » Förlängning ingår: 80 mm höjd
 » Justerbart handtag och komposithjul

Funktioner
 » Från 115 till 430 mm med förlängning
 » Mycket resistent membran och intern teleskopguide
 » Överbelastningsventil
 » På / Av ergonomisk spak
 » Justerbart handtag och komposithjul
 » 115 mm i ofylld position
 » Förlängning ingår: 80 mm höjd
 » Justerbart handtag och komposithjul

Funktioner
 » Från 200 till 560 mm med förlängning
 » Mycket resistent membran och intern teleskopguide
 » Överbelastningsventil
 » På / Av ergonomisk spak
 » Justerbart handtag och komposithjul
 » 115 mm i ofylld position
 » Förlängning ingår: 80 mm höjd
 » Justerbart handtag och komposithjul
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ELMASKINER
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CS ELECTRIC SANDER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
 » Carsystems elektriska slipmaskin är en slipmaskin för 

allmänna slip-proccesser i verkstäderna. Den högeffektik-
va borstlösa motorn leder till mindre vibrationer och mindre 
oljud. Så den här slipmaskinen erbjuder en mycket mer 
komfortabel användning.

 » Även väldigt lätt att kontrollera vid hög belastning och att 
byta mellan de fyra nivåerna

 » Att tillägga utöver dessa egenskaper är den elektriska 
slipmaskinen i kontrast till den luftburna slipmaskinen mer 
ekonomisk och underlättar för kompressorn.

 » Test kommentar: Maskinen känns välbyggd och välbal-
anserad. Genomgående hög kvalitet med väldigt lite vibra-
tioner. Vid lägsta varvtal klarar maskinen att belastas utan 
att att tappa någon större kraft. Helt klart en favorit.

5-154078 2,5mm

5mm5-154079

Fördelar
 » Ultra kompakt
 » LED-belysning för svagt upplysta arbetsytor
 » Ergonomiskt handtag med bra passform

Kraft
 » Max. vridmoment: 34 Nm
 » 0-350 / 0-1.500 RPM
 » 2-växlad metallväxellåda
 » 1,5 Ah batteri
 » 12-volts litiumjon
 » Gummidämpare absorberar slag och stötar

Ultra Compact
 » 6,9 in / 171 mm längd
 » 17-stegs vridmomentjustering plus 1 borrsteg

Bekvämlighet
 » LED-belysning för svagt upplysta arbetsytor
 » Lätt fram / bakomkopplare från sida till sida
 » Elektronisk avtryckare med variabel hastighet

Komfort
 » Ergonomiskt handtag med bra passform
 » Termoplastplastgummi (TPR) gjutet handtag

Funktioner
 » Spindellås och nyckelfri chuck
 » Max. vridmoment: 24 ft.lbs / 34 Nm
 » Steglös avtryckare
 » 12-volts CP12XP litiumjon 1,5Ah batteri

BATTERIDRIVEN BORRMASKIN 3/8”

CP8528PACK

CP8528 Utan Batteri

Metalborr Sats 19 st

8940172303

Mer information hittar du på sida 19.

Tillbehör till CP8528

BATTERIDRIVEN SLAGBORR 1/2”

CP8548PACK

CP8548 Utan Batteri

Pack

Pack

Fördelar
 » 3 lägen (skruvning, borrning och slagborrning)
 » Oberoende LED-belysning för svagt upplysta arbetsytor
 » Ergonomiskt handtag med bra passform
 » Innehåller vridmomentreaktionshandtag

Funktioner
 » ½ “spindellås och nyckelfri chuck
 » Max. vridmoment 60 ft / 82 Nm
 » Variabel avtryckare
 » 20 Volt CP20X Litium-Ion 4Ah-batteri
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Egenskaper
 » Hylsa 13 mm 1/2 “
 » Batterispänning 20 V
 » Ah 6 Ah
 » Batterityp 6Ah 20V litiumjon
 » Arbetsmoment 68-950 Nm
 » Maximal vridmoment (bakåt) 1150 Nm
 » Varv per minut 2500
 » Fri hastighet 1900 varv / min
 » Nettovikt 3,1 kg
 » Vikt utan batteri 2,43 kg
 » Längd 243 mm
 » Höjd 251 mm
 » Bredd 81 mm
 » Ljudtryck 89 db (A)
 » Ljudeffekt 100 db (A)
 » Vibration K (EN-60745-1) 12,2 (2,3) m / s²
 » Vibration a (ISO-28927-2) 12,2 m / s²
 » Vibration K (ISO-28927-2) 2,3 m / s²
 » Vibration K (EN-60745-1) 12.2 (2.3) m/s²
 » Vibration a (ISO-28927-2) 12.2 m/s²
 » Vibration K (ISO-28927-2) 2.3 m/s²

Egenskaper
 » ¼“ snabb bitshållare
 » Max. vridmoment: 85 ft.lb/115 Nm i omvänd
 » 900 gram / 0,9 kg
 » 6,3 i / 161 mm längd
 » Bare verktyg
 » 12-volts CP12XP litiumjon 1.5Ah

Kraft
 » Max. vridmoment: 115 Nm i omvänd

Prestanda
 » 2000 rpm
 » Metall växellåda och växlar

Runtime: CP12XP Batteri
 » 1,5 Ah batteri
 » 12-volts litiumjon

Ultra Compact
 » 6,3 in / 161 mm längd för arbete i små och
 » Begränsade utrymmen runt motorer, instrumentbrädor

Bekvämlighet
 » LED-belysning för svagt upplysta arbetsytor
 » Enhands fram / bakåt-drift
 » Steglös avtryckare
 » Säkerhetslåsläge

Komfort
 » Ergonomiskt handtag med bra passform
 » Termoplastplastgummi (TPR) gjutet handtag

BATTERIDRIVEN MUTTERDRAGARE 1/2” 6AH PACK

BATTERIDRIVEN SKRUVDRAGARE 1/4”

CP8818PACK

CP8848 6AH

CP8818 Utan Batteri

Kraft
 » Max. vridmoment: 60 ft.lb/82 Nm
 » Borstlös motor

Prestanda
 » 0-450 / 0-1 600 RPM
 » 2-växlad metallväxellåda
 » 4Ah batteri
 » 20 volts litiumjon
 » Laddningsmätare
 » Gummibatteringsdämpare absorberar slag och chocker

Användningsområde
 » 24-stegs vridmomentjustering
 » 3 lägen (skruvning, borrning och hammarborrning)

Bekvämlighet
 » Oberoende LED-belysning för svagt upplysta arbetsytor
 » Enkel omkopplare för fram och bak
 » Elektronisk avtryckare med variabel hastighet

Komfort
 » Ergonomiskt handtag med bra passform
 » Termoplastplastgummi (TPR) gjutet handtag

Pack

Hylssats 1/2”

SS4114

Mer information hittar du på sida 23.

Hylssats 1/2” Djup

SS4114D

Mer information hittar du på sida 23.

Tillbehör till Batteridriven Mutterdragare 1/2” 6Ah Pack

Fördelar
 » Momentreaktionsmekanism i aluminium
 » Laddningsmätare
 » Gummibatteringsdämare absorberar slag och stötar
 » Kopplingshus av aluminium
 » Enhands fram / bakåt
 » Ergonomiskt handtag med bra passform
 » Stöttålig

Egenskaper
 » ½ “städ med ringhållare
 » Max. vridmoment: 775 Nm ft.lb/1,050 i omvänd
 » 3,1 kg
 » 9.5 in / 243 mm längd
 » 20-Volt CP20XP Lithium-Ion 4Ah batteri

BATTERIDRIVEN MUTTERDRAGARE 1/2”
CP8848PACK

Hylssats 1/2”

SS4114

Mer information hittar du på sida 23.

Hylssats 1/2” Djup

SS4114D

Mer information hittar du på sida 23.

Tillbehör till Batteridriven Mutterdragare 1/2”
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Egenskaper
 » 3/8 “städ med ringhållare
 » Max. vridmoment: 150 Nm ft.lb/205 i omvänd
 » 1 kg / 1,08 kg
 » 6.1 in / 152 mm längd
 » 20-Volt CP20XP litiumjon 4Ah batteri
 » Max. vridmoment: 205 Nm i omvänd
 » 2 400 RPM
 » Borstlös motor
 » 4Ah batteri
 » 20 volts litiumjon
 » Laddningsmätare
 » Gummibatteringsdämpare absorberar slag och stötar

Hållbarhet
 » Aluminiumkopplingshus

Bekvämlighet
 » LED-belysning för svagt upplysta arbetsytor
 » Enhands fram / bakåt-drift
 » Steglös avtryckare
 » Säkerhetslåsläge

Komfort
 » Ergonomiskt handtag med bra passform
 » Termoplastplastgummi (TPR) över gjutet handtag

BATTERIDRIVEN MUTTERDRAGARE 3/8”

CP8828PACK

CP8828 Utan Batteri

Pack

Fördelar
 » Exakt kontroll och flexibilitet
 » Lättanvänd
 » Hög operatörskomfort

Funktioner
 » 150 mm elektrisk polermaskin
 » Kompakt och lättviktigt verktyg
 » Kraftfull 10 AMP - 3 hk (2200 W) motor
 » Elektronisk effektregulator
 » Unik och hållbar växling för högt vridmoment
 » Handtag för montering Vä/Hö
 » 4 m kraftig kabel

ELEKTRONISK POLERMASKIN 900-2500V/M
CP8210E

 » Fri hastighet 900/2500

 » Nettovikt 2,6 kg

 » Längd 500 mm

 » Ljudtryck 82 db (A)

 » Ljud DBA-tryck 93 db (A)

 » Vibration (EN-60745-1) <2,5 m / s²

 » Effekt 1,2 kw

FLEX POLERMASKIN XFE7-15 150

BESKRIVNING

EGENSKAPER
 » Upptagen effekt 710 Watt

 » Avgiven effekt 420 Watt

 » Tomgångsslag 2900-8600 /min

 » Slaglängd 15 mm

 » Max stödr.diam 160 mm

 » Vikt 2,4 kg

 » Kabellängd 4,0 m

 » Ljudtryck (LpA): 80

 » Ljudeffekt (LpW): 91

 » Vibrationsvärde: 7,5 m/s²

 » VR-microprocessor-elektronik: konstant 

varvtal, mjukstart med steglös strömbrytare, 

återgångsspärr vid strömavbrott,

 » Överbelastningsskydd, förval av varvtal och 

temperaturövervakning

 » Frigående enhet för hologramfri slutbehandling 

 » 15 mm excenterslag

 » Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift

 » Med polstrad special kardborre-rondell dia 

140 mm.

 » Tack vare dia-förminskning och dämpeffekt blir 

arbetsresultatet än bättre

 » Motvikt för lugn gång

 » Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av 

motor och växel.

 » Ingen irriterande frånluft

 » Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan.

 » Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.

 » Greppkåpan är ergonomiskt utformad med 

Softgrip.

418080

 » VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjuk-
start med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid 
strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och 
temperaturövervakning
 » Frigående enhet för hologramfri slutbehandling
 » 15 mm excenterslag
 » Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
 » Med polstrad special kardborre-rondell dia 140 mm.
 » Tack vare dia-förminskning och dämpeffekt blir arbetsre-

sultatet bättre
 » Motvikt för lugn gång
 » Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och 

växel.
 » Ingen irriterande frånluft
 » Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan.
 » Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
 » Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip.
 » Det gör att du styr maskinen med precision samt är den 

alltid bekväm och säker att hålla i
 » Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg 

värmeutveckling

 » Det gör att du styr maskinen med precision 

samt är den alltid bekväm och säker att hålla i

 » Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack 

vare låg värmeutveckling
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Beskrivning
 » Friroterande excenterpolermaskin för små ytor
 » VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjuk-

start, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningss-
kydd, förval av varvtal och temperaturövervakning
 » Frigående enhet för hologramfri slutbehandling
 » 12 mm excenterslag
 » Med polstrad special kardborre-rondell dia 80 mm. Tack 

vare dia-förminskning och dämpeffekt blir arbetsresultatet 
än bättre
 » Motvikt för lugn gång
 » Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och 

växel. Ingen irriterande frånluft
 » Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen 

kan därför drivas säkert i alla lägen.
 » Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det 

gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid 
bekväm och säker att hålla i
 » Med gummerade hyllplan för säker avställning
 » Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg 

värmeutveckling

Beskrivning
 » Polermaskin med steglös varvtalsjustering och högt vrid-

moment för stora ytor
 » VR-elektronik: steglös varvtalsinställning, takometer-

generator, konstant varvtal, överbelastningsskydd, åter-
startspärr och temperaturövervakning.
 » Kraftfull 1400 W motor med optimerade luftkanaler för 

perfekt kylning av motor och växel.
 » Mjuk och ryckfri start. Starthastighet vid inställning 1 är 

250 RPM. Lås för kontinuerlig drift.
 » Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och 

växel. Ingen irriterande frånluft.
 » Innovativ kombination av planetväxel och vinkelväxel gör 

ljudnivån minimal.
 » Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen 

kan därför drivas säkert i alla lägen.
 » Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det 

gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid 

Egenskaper

FLEX POLERMASKIN XFE7-12 80

FLEX POLERMASKIN PE14-1 180

447129

395749

 » Upptagen effekt 700 Watt

 » Avgiven effekt 420 Watt

 » Tomgångsvarvtal 1800-5500 /min

 » Tomgångsslag 3600-10800 /min

 » Slaglängd 12 mm

 » Max skivdiam. 80 mm

 » Max stödr.diam 75 mm

 » Vikt 2,1 kg

 » Kabellängd 4,0 m

 » Ljudtryck (LpA): 80

 » Ljudeffekt (LpW): 91

 » Vibrationsvärde: <6,5 m/s²

 » Friroterande excenterpolermaskin för små ytor

 » VR-microprocessor-elektronik: kon-

stant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid 

strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av 

varvtal och temperaturövervakning

 » Frigående enhet för hologramfri slutbehandling

 » 12 mm excenterslag

 » Med polstrad special kardborre-rondell dia 40 

mm. Tack vare dia-förminskning och dämpeffekt 

blir arbetsresultatet bättre

 » Motvikt för lugn gång

 » Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av 

motor och växel. 

 » Ingen irriterande frånluft

 » Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. 

Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.

 » Greppkåpan är ergonomiskt utformad med 

Softgrip. Det gör att du styr maskinen med 

precision samt är den alltid bekväm och säker 

att hålla i

 » Gummerad yta för säker avställning

 » Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack 

vare låg värmeutveckling

bekväm och säker att hålla i.
 » Spindellåsning: Det är idealiskt placerad för att förhindra 

oönskad åtkomst och stör inte i greppområdet.
 » Med gummerade hyllplan för säker avställning.
 » Speciellt för bearbetning av stora horisontella och verti-

kala ytor.
 » För fordon, båtar och flygplan.
 » Polerar med extremt låga varv och högt vridmoment, t ex 

för värmekänsliga ytor.
 » 4 meter PUR H05-BQF kabel: slitstark, flexibel och my-

cket motståndskraftig mot hack och nötning.

Beskrivning
 » Polera lack och gelcoat snabbare
 » Optimal polering: 2 st polerrondeller vilket ger ännu 

snabbare arbetsförlopp med mindre ansträngning
 » Oscillerande Excenterrörelse 16 mm/var
 » Ergonomisk kraftig greppkrans
 » Avvibrerat utförande
 » Vibrationsvärde Ah = 2,3 m/s2
 » Kontinuerligt arbete 8 tim/dag
 » Bättre åtkomlighet vid t.ex. rails, dörrhandtag, back-

speglar etc.
 » Tystare gång 76 dB (A)

Beskrivning
 » Polera lack och gelcoat snabbare
 » Optimal polering: 2 st polerrondeller vilket ger ännu 

snabbare arbetsförlopp med mindre ansträngning.
 » Oscillerande: excenterrörelse 16 mm/varv.
 » Kraftig greppkrans.
 » Vibrationsvärde Ah = 3,0 m/s
 » 2. Kontinuerligt arbete
 » 5 tim/dag.
 » Tyst gång 83 dB (A).
 » Levereras inkl dubbla polerrondeller (vita medium M1-51).

Egenskaper
 » Upptagen effekt 1200 Watt
 » Avgiven effekt 700 Watt
 » Tomgångsvarvtal 1200-5400 /min
 » Slaglängd 16 mm
 » Max skivdiam 140 mm

Egenskaper
 » Upptagen effekt 1200 Watt
 » Avgiven effekt 700 Watt
 » Tomgångsvarvtal 1300-900 /min
 » Slaglängd 16 mm
 » Max skivdiam 160 mm
 » Max stödr.diam 100 mm
 » Vikt 3 kg
 » Kabellängd 4 m
 » Ljudeffekt (LpW): 87 dB
 » Ljudtryck (LpA): 76 dB
 » Vibrationer (m/s²): 2,3 m/s²

FLEX POLERMASKINTOP TOOL M2

FLEX POLERMASKINTOP TOOL M1

100,240

100,239

 » Max stödr.diam 100 mm
 » Vikt 3,6 kg
 » Kabellängd 4 m
 » Ljudtryck (LpA): 83 dB
 » Vibrationsvärde: 3 m/s²
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Beskrivning
 » Standarutrustning
 » 1 stödrondell 150 Ø                   350.745
 » 1 handtag                                 252.721
 » 2 batterier 5.0 Ah AP 18.0/5.0    445.894
 » 1 laddare CA 10.8/18.0              417.882
 » 1 transportväska L-BOXX® 238   414.093
 » 1 insats till transportväska          459.534
 » Sladdlös roterande polermaskin 18,0 V | Art nr 447.153

 » Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, 
förlänger livslängden och ökar effektiviteten
 » Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre 

livslängd
 » LED-batterikapacitetdisplay
 » Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
 » Innovativ kombination av planetväxel och vinkelväxel gör 

ljudnivån minimal
 » Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen 

kan därför drivas säkert i alla lägen.
 » Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det 

gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid 
bekväm och säker att hålla i
 » Spindellåsning: Det är idealiskt placerad för att förhindra 

oönskad åtkomst och stör inte i greppområdet.
 » Med gummerade hyllplan för säker avställning
 » Polerar med låg hastighet och högt vridmoment, speciellt 

för värmekänsliga ytor
 » Perfekt för bil-, båt- och flygplansapplikationer

FLEX BATTERIPOLERMASKIN PE150 18,0 SET
447153

 » Max polerrondell Ø 160 mm

 » Max stödrondell Ø 150 mm

 » Varvtal, tomgång 150-1450 /min

 » Batteri/spänning 18 V

 » Batterikapacitet 2,5 / 5,0 Ah

 » Storlek (L x H) 370 x 120 mm

 » Vikt utan batteri 1,9 kg

 » Ljudeffekt (LpW) 83 dB

 » Ljudtryck (LpA) 72 dB

 » Vibrationer (m/s²) < 2,5 m/s²

Fördelar
 » Standarutrustning
 » 1 stödrondell 150 Ø                   350.745
 » 1 handtag                                 252.721
 » 1 transportväska L-BOXX® 238  414.093
 » 1 insats till transportväska          459.534
 » Sladdlös roterande polermaskin 18,0 V | Art nr 459.062

 » Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, 
förlänger livslängden och ökar effektiviteten
 » Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre 

livslängd
 » LED-batterikapacitetdisplay
 » Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
 » Innovativ kombination av planetväxel och vinkelväxel gör 

ljudnivån minimal
 » Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen 

kan därför drivas säkert i alla lägen.
 » Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det 

gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid 
bekväm och säker att hålla i
 » Spindellåsning: Det är idealiskt placerad för att förhindra 

oönskad åtkomst och stör inte i greppområdet.

FLEX BATTERIPOLERMASKIN PE150 18,0-EC
459062

 » Med gummerade hyllplan för säker avställning
 » Polerar med låg hastighet och högt vridmoment, speciellt 

för värmekänsliga ytor
 » Perfekt för bil-, båt- och flygplansapplikationer
 » FLEX batterisystem: lämpligt för alla 18,0 V batterier. 

Leverans utan batteri, snabbladdare

 » Max polerrondell Ø 160 mm

 » Max stödrondell Ø 150 mm

 » Varvtal, tomgång 150-1450 /min

 » Batteri/spänning 18 V

 » Max polerrondell Ø 160 mm

 » Max stödrondell Ø 150 mm

 » Slag 15 mm

 » Varvtal, tomgång 2300-3800 /min

 » Batterikapacitet 2,5 / 5,0 Ah

 » Storlek (L x H) 370 x 120 mm

 » Vikt utan batteri 1,9 kg

 » Ljudeffekt (LpW) 83 dB

 » Tomgångsslagtal 4600-7600 /min

 » Batteri/spänning 18 V

 » Batterikapacitet 2,5 / 5,0 Ah

 » Storlek (L x H) 380 x 140 mm

 » Ljudtryck (LpA) 72 dB

 » Vibrationer (m/s²) < 2,5 m/s²

 » Vikt utan batteri 2,1 kg

 » Ljudeffekt (LpW) 88 dB

 » Ljudtryck (LpA) 77 dB

 » Vibrationer (m/s²) 5 m/s²

Flex Batteri 18,0 / 5,0 Ah

445894

Mer information hittar du på sida 54.

Flex Snabbladdare CA 10,8 / 18,0V

417882

Mer information hittar du på sida 55.

Flex Batteri 18,0 V / 2,5 Ah

445886

Mer information hittar du på sida 55.

Tillbehör till Flex Batteripolermaskin PE150 18,0-EC

Fördelar
 » Standarutrustning
 » 1 stödrondell 125 Ø                  442.445
 » 2 batterier 5.0 Ah AP 18.0/5.0   445.894
 » 1 laddare CA 10.8/18.0             417.882
 » 1 insats till transportväska        459.526
 » 1 transportväska L-BOXX® 238 414.093
 » Batteridriven fritt oscillerande polermaskin 18 V | Art nr 

418.099

FLEX BATTERIPOLERMASKIN XFE15-150 SET
418099 15 mm slag
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Beskrivning
 » Standardutrustning
 » 1 stödrondell 125 Ø                   442.445
 » 1 transportväska L-BOXX® 238  414.093
 » 1 insats till transportväska         459.526
 » Batteridriven fritt oscillerande polermaskin 18 V | Art nr 

459.089

Beskrivning
 » Batteripack Li ion 18.0 V med integrerat laddnings- och 

urladdning skydd, batteriladdningsindikator, damm och 
stänkskyddat. Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar 
batteriet, förlänger livslängden och ökar effektiviteten.
 » Batterikapacitet: 5,0
 » Batteri/spänning: 18,0
 » Frp: 1

 » Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, 
förlänger livslängden och ökar effektiviteten
 » Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre 

livslängd
 » LED-batterikapacitetdisplay
 » Frigående enhet för hologramfri slutbehandling
 » 15 mm excenterslag
 » Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
 » Med polstrad special kardborre-rondell dia 140 mm. Tack 

vare dia-förminskning och dämpeffekt blir arbetsresultatet 
än bättre
 » Motvikt för lugn gång
 » Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen 

kan därför drivas säkert i alla lägen.
 » Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det 

gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid 
bekväm och säker att hålla i
 » Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg 

värmeutveckling
 » FLEX batterisystem: lämpligt för alla 18,0 V batterier. 

Leverans utan batteri, snabbladdare

FLEX BATTERIPOLERMASKIN XFE15-150 18,0-EC

FLEX BATTERI 18,0 / 5,0 AH

459089 15 mm slag

445894

 » Max polerrondell Ø 160 mm

 » Max stödrondell Ø 150 mm

 » Slag 15 mm

 » Varvtal, tomgång 2300-3800 /min

 » Tomgångsslagtal 4600-7600 /min

 » Batteri/spänning 18 V

 » Batterikapacitet 2,5 / 5,0 Ah

 » Storlek (L x H) 380 x 140 mm

 » Vikt utan batteri 2,1 kg

 » Ljudeffekt (LpW) 88 dB

 » Ljudtryck (LpA) 77 dB

 » Vibrationer (m/s²) 5 m/s²

Flex Batteri 18,0 / 5,0 Ah

445894

Mer information hittar du på sida 54.

Flex Snabbladdare CA 10,8 / 18,0V

417882

Mer information hittar du på sida 55.

Flex Batteri 18,0 V / 2,5 Ah

445886

Mer information hittar du på sida 55.

Tillbehör till Flex Batteripolermaskin XFE15-150 18,0-EC

Beskrivning
 » Batteripack Li ion 18.0 V med integrerat laddnings- och 

urladdning skydd, batteriladdningsindikator, damm och 
stänkskyddat. Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar 
batteriet, förlänger livslängden och ökar effektiviteten.
 » Batterikapacitet: 2,5
 » Batteri/spänning: 18,0
 » Frp: 1

Beskrivning
 » För laddning av 10.8 och 18.0 V batterier. Med stor 

LCD-display för batteridiagnostik och laddningsnivå. Ladd-
ningstid: ca: 40 min för 18,0 V / 2,5 Ah och ca: 50 min för 
18,0 V / 5,0 Ah. Med integrerad batterikylare, laddnings- 
överhettnings- och överbelastningsskydd.
 » Frp: 1

FLEX BATTERI 18,0 V / 2,5 AH

FLEX SNABBLADDARE CA 10,8 / 18,0V

445886

417882
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FLEX DAMMSUGARE VCE33 LAC-KIT

BESKRIVNING 30L BESKRIVNING 42L

 »  » Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, klass L

 » » Adapterplatta som kan installeras utan att använda verktyg för att mon- tera L-BOXX® och Tanos Systainrar på toppen av dammsugaren

 » » Den högpresterande turbinen garanterar både hög sugkapacitet och högt vakuum

 » » Konstant hög sugeffekt med automatisk filterrengörning

 » » Flatvecksfilter med teflonbeläggning / nano beläggning medger ett opti- malt utnyttjande av behållarvolymen

 » » Med permanent uttag och elektronisk automatisk on / off switch

 » » Flödesomkopplaren minimerar risken för ett vacuumsug på ytan under slipning

 » » Våtsugning: med elektronisk vätske-övervakning

 » » Mjukstart förhindrar spänningstoppar vid start och vid avstängning. Avstängningen fördröjs i 15 sekunder, så att kvarvarande damm hinner tömmas 

från dammsugarslangen

 » » Dubbelväggig robust behållare med integrerat handtag, för att lätt kunna tömma behållaren

 » » Dammskyddad antistatisk yta förhindrar elektrisk laddning av sugslangen

 » » Utrustad med stora hjul och två länkrullar av metall

 » » Separat motorluftkylningskanal med grovfilter. Skyddar turbinen mot in- trängning av smutsig luft och därmed förlängs livslängden. (Findammfilter PES 

finns som tillbehör)

 » » Enkelt filterbyte utan att ta demontera sughuven

 » » Med slanghållare och expander för enkel, snabb säkring av strömkabeln

 » » Med 4 gummistroppar (2 på varje sida) för att fästa slangar och giraffhål- lare

 » » Rekommendation: använder du filtersäck koppla AV automatiska filter- rengöringssystemet. Använder du avfallspåse sätter du PÅ det automatiska 

filterrengöringssystemet

 » » Godkänd för dammklass L AGW värden >0,1mg/m3

445983 30L

446009 42L

 » Antistatisk sugslang Ø 32 mm x 4 m med clipanslutning 
inklusive luftreglering och sugadapter SAD-C D25-32AS 
406.708
 » 1 L-BOXX® hållare 445.169
 » 1 flatvecksfilter PES, klass L/M/H 445.118
 » 1 dammsugarpåse, fleece, klass L/M 445.088
 » 1 dammsugarpåse, papper 445.061
 » 1 adapter Ø 25-32 mm, antistatisk 445.029
 » Slangklämma 2 st
 » 1 städset 445.053

 » Antistatisk sugslang Ø 32 mm x 4 m med clipanslutning 
inklusive luftreglering och sugadapter SAD-C D25-32AS 
406.708
 » 1 L-BOXX® hållare 445.169
 » 1 flatvecksfilter PES, klass L/M/H 445.118
 » 1 dammsugarpåse, fleece, klass L/M 445.088
 » 1 dammsugarpåse, papper 445.061
 » 1 adapter Ø 25-32 mm, antistatisk 445.029
 » Slangklämma 2 st
 » 1 städset 445.053

Beskrivning
 » Förslutningsbar sopsäck av PP, idealisk för grov smuts. 

För VCE 33/44 L/M AC.

Beskrivning
 » Förslutningsbar och återanvändbar filterpåse tillverkad 

av 3-lagers polyester fleece för att suga upp grovsmuts.

Beskrivning
 » Klass M fleece-filterpåse. Mer hållbara och fuktresisten-

ta jämfört med påsar av pappersfilter, samma filterpåse 
används för båda behållarna 33 och 44.

FLEX AVFALLSSÄCK 5-PACK

FLEX LONGLIFE FILTERPÅSE, TYG, 1-PACK

FLEX DAMMSUGARPÅSE, TYG, 5-PACK

445061

445517

445088

Flex Avfallssäck 5-pack

445061

Mer information hittar du på sida 57.

Flex Dammsugarpåse, Tyg, 5-pack

445088

Mer information hittar du på sida 57.

Flex Longlife filterpåse, Tyg, 1-pack

445517

Mer information hittar du på sida 57.

L-Boxx Air Hållare

445177

Mer information hittar du på sida 58.

Tillbehör till Flex Dammsugare VCE33 LAC-Kit
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Beskrivning
 » Fäste för att använda tryckluftsutrustning och för att 

montera L-BOXX och Tanos Systainrar. Reglerar automa-
tisk aktivering när tryckluftsutrustning används.

Beskrivning
 » MBX Slipmaskin för grovslipning av rost m.m.
 » Set med maskin, adapter, slipsten, gummipuck och 10 st 
 » metallborstar 23mm, 2st fin, 2st medium, och 6st grov.

Beskrivning
 » MBX-system 3200, elektrisk. Elektrisk drivenhet (600 W, 

220 V) och adaptersystem 23 mm.

L-BOXX AIR HÅLLARE

INP MBX MASKIN PLUS TILLBEHÖR

INP MBX MASKIN

445177

17049

17051

17052
 » INP Adapter För MBX (23mm)

17056
 » INP MBX Metallborste Grov

17054
 » INP MBX Metallborste Fin

17058
 » INP MBX Rostfria Borstar, Fina, Blå, Raka Strån 23mm

17055
 » INP MBX Metallborste Medium

17059
 » INP MBX Rostfria Borstar, Grov, Blå, Böjda Strån 23mm

INP MBX

Beskrivning
 » MBX Gummipuck för dekorborttagning

INP MBX DEKORBORTTAGARE GUMMI
17057

17065
 » INP MBX Borstar, Grov, Svart, Böjda Strån 11mm

17061
 » INP MBX Rostfria Borstar, Grov, Blå, Böjda Strån 11mm

17053
 » INP Adapter För MBX System (för 11mm MBX borstar)

INP MBX BORSTAR
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SPRUT
UTRUSTNING
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Beskrivning
 » Högkvalitativ sprutpistol
 » Bättre ytor genom det nya luftmunstycket “Flat & Thin”
 » Endast 250/270 l / min luftförbrukning
 » VOC-kompatibel professionell sprutpistol, med mer än 

65% överföringseffektivitet
 » Karaktäristiskt för ANEST IWATA - lugnt och trevligt 

bakgrundsljud
 » Med 380g är den en av de lättaste sprutpistoler på mark-

naden
 » Konisk tätning på färgmunstycke, minimislitdelar
 » Hög ytfinish för enkel rengöring
 » Tydligare design lätt att underhålla

Beskrivning
 » Iwata Impact HTE-S är en enklare sprutpistol med hög 

kvalitet för sitt konkurenskraftiga pris.
 » Bestyckning: 1,2-2,0

CLASSIC W400 BELLARIA

IWATA IMPACT HTE-S

IW-13328512P 1,2 mm

IW-W0SPG90AG12C 1,2 mm

1,3 mm

1,4 mm

1,6 mm

1,8 mm

2,0 mm

IW-13328516P 1,6 mm

IW-W0SPG90AG16C

IW-13328513P 1,3 mm

IW-W0SPG90AG13C

IW-13328518P 1,8 mm

IW-W0SPG90AG18C

IW-13328514P 1,4 mm

IW-W0SPG90AG14C

IW-13328519P 2,0 mm

IW-W0SPG90AG20C

LS400 ETS ENTECH BASE 1,3 MM

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
 » LS400 ETS Entech Base 1,3  har den senaste tekniken 

för vattenspädbara kulörer.
 » Perfekta ytor och finfördelning av materialet med hjälp av 

Split Nozzle Teknologi
 » Mjuk sprutmönster för enkel hantering vid utduschning
 » Hög materialöverföring= maximal materialbesparing
 » Stor och homogen spridningsbild
 » Konsekvent droppstorlek
 » VOC-kompatibel professionell sprutpistol, betydligt mer 

än 65% verkningsgrad
 » Anatomiskt lätt sprutpistolkropp
 » Enkel användning av vreden, för höger- och vänsterhänta
 » Designad för att vara lätt att underhålla

IW-13186534P 1,3 mm
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Beskrivning
 » Sprutpistol som är särskilt lämpad för spotrepairs.
 » Bestyckning: 0,8-1,2mm
 » 1,0 bar vid pistolen

Beskrivning
 » WS400 Supernova Evo Clear har den senaste tekniken 

för klarlack
 » Perfekta ytor och finfördelning av materialet med hjälp av 

Split Nozzle Teknologi
 » Mjuk sprutmönster för enkel hantering vid utduschning
 » Hög materialöverföring= maximal materialbesparing
 » Stor och homogen spridningsbild
 » Konsekvent droppstorlek
 » VOC-kompatibel professionell sprutpistol, betydligt mer 

än 65% verkningsgrad
 » Anatomiskt lätt sprutpistolkropp
 » Enkel användning av vreden, för höger- och vänsterhänta
 » Designad för att vara lätt att underhålla

LPH 80 SPRUTPISTOL 70/250ML

WS400 SUPERNOVA EVO CLEAR

IW-131807271

IW-13244111EP

1,0 mm

1,2mm HD

1,2 mm

1,3mm HD

1,4mm HD

IW-131807371

IW-13244122EP

IW-13244124EP

Beskrivning
 » Speciellt utformad för finfördelning av vattenburen måln-

ing, ger denna pistol även en mycket hög fördelning av 
lösningsbaserad färg, med en extremt hög grad av över-
föring enligt europeisk miljölag.
 » Bestyckning: 1,4-1,4 mm
 » 15cm sprutavstånd
 » 2,0 bar vid pistolen

W400 WBX SPRUTPISTOL PRO KIT
IW-13242112P 1,2 mm

1,3 mm

1,4 mm

IW-13242113P

IW-13242114P

SATAJET 5000 B PHASER HVLP WSB

BESKRIVNING
 » En exklusiv sprutpistol som har utvecklats i samarbete 

med Porsche Design Studio. Exceptionell optik, excep-
tionella material och ett exceptionellt designkoncept - för 
exceptionella projekt.
 » Genom att kombinera ett unikt utseende med högkvali-

tativa material och sofistikerade tekniska lösningar som är 
ovanliga för sprututrustning, erbjuder PHASER T en helt ny 
syn på sprutpistol design.
 » Tekniskt sett  är PHASER T HVLP identisk med SATA-

jet® 5000 B  HVLP sprutpistol. Med samma munstyck-
eskoncept har det också alla andra beprövade tekniska 
egenskaper som redan definierar SATAjet® 5000 B-serien 
som en enastående sprutpistol.
 » PHASER T - den perfekta utrustningen för de exceptio-

nella ögonblicken.

6-1006924
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Beskrivning
 » Tryckfatspaket LP4 innehåller följande:
 » Tryckfat: 2L
 » Pistol: 1st w200 T.E.C munstycke 0,8 - 2,0 mm 
 » Slangset: Lågtryck 2mt / 6 mm

Beskrivning
 » Tryckfatspaketet innehåller följande:
 » Tryckfat: 2L
 » Pistol: 1st AZ1 HTE 2P munstycke 1,0 - 3,5 mm 
 » Slangset: Lågtryck 2mt / 6 mm

LÅGTRYCKSPAKET 4

LÅGTRYCKSPAKET 5

IW-LP4

IW-LP5

Beskrivning
 » Ergonomiskt optimerad sprutpistolkropp i toppmodern 

design med små dimensioner och låg vikt för lättare bear-
betning
 » Munstycken från 1,6 till 2,0 för primer och filler
 » 100% handkontrollerade munstycksuppsättningar säker-

ställer konstant hög SATA-kvalitet 
 » Nu med materialflödesreglering
 » färgnål och munstycke är gjorda av rostfritt stål och 

sprutpistolen har noggrant anodiserats
 » Självjusterande luft- och materialpackningar med lång 

livslängd minskar avsevärt behovet av service
 » CCS -Clip (Color Code System) för att markera varje 

sprutpistol individuellt

Beskrivning
 » Premium-sprutpistolen SATAjet 5000 B sätter nya 

kvalitetsstandarder.
 » Att vara extremt mångsidig när det gäller applikation-

savstånd och inloppstryck , leder den här nya högprest-
erande sprutpistolen. Nu har lackerare möjlighet att ställa 
in tryck och avstånd som krävs av den färg som ska ap-
pliceras, klimatförhållandena och arbetsmetoden - för att 
uppnå perfekt finish.

Beskrivning
 » Speciell sprutpistol för spraybart kitt och högviskös 

fyllmedel
 » Bra finfördelning
 » Exakt sprutbild

SATAJET 100 B F RP

SATAJET 5000 B HVLP

SATAJET 100 B P

6-145193

6-210435

6-145185

1,6

1,2

1,8

Digital 1,3

2,0

1,3

1,4

6-145201

6-210633

6-145219

6-210450

6-210484

Beskrivning
 » Denna sprutpistol för filler och primer är inte bara mil-

jövänlig utan sparar också mycket material
 » Ergonomiskt optimerad sprutpistolkropp i toppmodern 

design med små dimensioner och låg vikt för lättare bear-
betning
 » Munstycken från 1,4 till 2,1 för primer och filler
 » 100% handkontrollerade munstycksuppsättningar säker-

ställer konstant hög SATA-kvalitet 
 » färgnål och munstycke är gjorda av rostfritt stål och 

sprutpistolen har noggrant anodiserats
 » Självjusterande luft- och materialpackningar med lång 

livslängd minskar avsevärt behovet av service
 » CCS -Clip (Color Code System) för att markera varje 

sprutpistol individuellt

SATAJET 100 B F HVLP
6-146373 1,4

1,7

1,9

2,1

6-145722

6-145730

6-145748
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Beskrivning
 » Pump: DPS90 membranpump, 10 l/min, för lösningsme-

delsburna
 » färger. Levereras komplett på ställning med sugslang, 

försett med färgfilter,
 » regulatorer och uttagsfilter.
 » Pistol: 1 st AZ1 HTE 2P diam 1,0 - 3,5 mm
 » Slangset: 8 m/6 mm

Beskrivning
 » Tryckfat: PET-10, 10 liters tryckfat med innerbehållare 

och rör i rostfritt, dubbla luftregulatorer och hållare.
 » Pistol: 1 st W200 tryckmatad, diam 0,8 - 2,0
 » Slangset: 5m/6 mm

Beskrivning
 » Innehåller följande: 
 » Kompressor Black Jet
 » Airbrush revolution CR
 » Handledsstöd
 » Färgset innehåller10 flaskor á 28 ml  med följande färg-

er: black, white, hansa yellow, ultramarine, cobalt blue, 
toluedene red, chrome green, violet, dinitrile orange, raw 
sienna.

LÅGTRYCKSPAKET 7

LÅGTRYCKSPAKET LP10

AIRBRUSHPAKETET BASIC

IW-LP7

IW-LP10

IW-AP500

Beskrivning
 » Luftflödesregulator med strypventil
 » Enklare variant

Beskrivning
 » Luftflödesregulator med strypventil

Beskrivning
 » Luftflödesregulator med strypventil som AFV-1 men med 

snabbkoppling

MANOMETER MED STRYPVENTIL “CONTROLLER II”

WS400 MANOMETER AFV-1

WS400 MANOMETER AFV-2

IW-W2012920700

IW-14378610

IW-14378630

Beskrivning
 » SATA adam 2 (sata jet 5000) visar sprutpistolens in-

loppstryck med en noggrannhet på +/- 0,05 bar
 » Trycket kan justeras via de stora reglervingarna. Alla 

SATA-sprutpistoler kan eftermonteras med SATA- adam 
2. med denna kan lackeraren hålla trycket under control 
för att säkerställa exakt färgmatchning och högkvalitativa 
ytbehandlingar .
 » Displayen förblir alltid i det horisontella mittläget, vilket 

garanterar perfekt läsbarhet av trycket hela tiden.

SATA ADAM 2
6-211540 SATA JET 5000

6-160846
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Beskrivning
 »  Levereras med:
 » 1 Inloppsventil 1/2 “F (avlägsnande av filterpatron utan 

stopp av kompressordrift ).
 » 1 Filter 3µ: filtreringseffektivitet 99% med halvautomatisk 

dräneringsventil .
 » 1 luftregulator 0-8,5 bar med manometer 0-10 bar.
 » 1 Koalescens filter 0,01 µ: avskiljningsgrad 99,99% med 

halvautomatisk dräneringsventil .
 » 2 Utlopps kulventiler 1/4 “M, med avstängningsventil .
 » 1 Väggfäste med 4 monteringshål.
 » Filter kropp och skål behandlades med rostskyddsbe-

lagd.
 » Kan användas med 2 eller 3 sprutpistoler . 

Beskrivning
 » SATA-filtret 100 prep är speciellt lämpligt för luftreningen 

i beredningsområdet. 
 » Kondensat, oljedroppar och dammpartiklar separeras 

på ett tillförlitligt sätt, varigenom dyra och tidskrävande 
omarbetningar undviks
 » Det första filtreringssteget med cyklonavskiljare och 

sintrat bronsfilter.
 » Det andra filtreringssteget, mikrofiberfinsfiltret, separerar 

fina partiklar ner till en storlek av 0,1 mikron
 » Det tredje filtreringsteget, Aktivt kolfilter

Beskrivning
 » SATA-filtret 100 prep är speciellt lämpligt för luftreningen 

i beredningsområdet. 
 » Kondensat, oljedroppar och dammpartiklar separeras 

på ett tillförlitligt sätt, varigenom dyra och tidskrävande 
omarbetningar undviks
 » Det första filtreringssteget med cyklonavskiljare och 

sintrat bronsfilter.
 » Det andra filtreringssteget, mikrofiberfinsfiltret, separerar 

fina partiklar ner till en storlek av 0,1 mikron

IWATA FILTER REGULATOR 1/2” STEG 2

SATA FILTER 103 PREP

SATA FILTER 100 PREP

IW-89250222

6-157420

6-148247

IWATA FILTER REGULATOR 1/2” STEG 3

BESKRIVNING
 » Levereras med:
 » 1 Inloppsventil 1/2 “F (avlägsnande av filterpatron utan 

stopp av kompressordrift ).
 » 1 Filter 3µ: filtreringseffektivitet 99% med halvautomatisk 

dräneringsventil .
 » 1 luftregulator 0-8,5 bar med manometer 0-10 bar.
 » 1 Koalescens filter 0,01 µ: avskiljningsgrad 99,99% med 

halvautomatisk dräneringsventil .
 » Aktivt kolfilter med avskiljningsgrad <3,5 partiklar 0,3µ / 

l d’air.
 » 2 Utlopps kulventiler 1/4 “M, med avstängningsventil .
 » 1 Väggfäste med 4 monteringshål.
 » Filter kropp och skål behandlades med rostskyddsbe-

lagd.
 » Kan användas med 2 eller 3 sprutpistoler 

IW-89250232
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Beskrivning
 » Lufttillförseln för sprutpistoler
 » Antistatisk gummislang. Säkerställer elektrostatisk kon-

takt
 » (= 10 ^ 6 O / m) när slangen monteras på kopplingar.
 » Inre rör: slät svart EPDM
 » Yttre rör: slät blå EPDM
 » Förstärkning: syntetfiber

Beskrivning
 » Lufttillförseln för sprutpistoler.
 » Antistatisk gummislang. Säkerställer elektrostatisk kon- 

takt
 » (= 10 ^ 6 O / m) när slangen monteras på kopplingar.
 » Inre rör: slät svart EPDM
 » Yttre rör: slät blå EPDM
 » Förstärkning: syntetfiber

Egenskaper
 » Antistatisk EPDM gummi förlängningsslang med Ø 9 x 16 

mm

Kännetecken
 » Nippel med invändig gänga 1/4 hane. 

Kännetecken
 » Nippel med utvändig gänga 1/4 hane. Teflonbelagd.

Beskrivning
 » Setet innehåller 6 olika nålar och 11 olika borstar

Beskrivning
 » SATA-vårdset ger plats för alla redskap som krävs för 

rengöring och underhåll av sprutpistoler. Flera olika borstar 
för att rengöra sprutpistolens kropp, luftkåpa och färgmun-
stycke samt alla materialpassager i sprutpistolen, ingår i 
kitet.
 » Silikon -fri SATA högpresterande fett i ett 100 ml tub som 

ärtill för att skydda fjädrar och pistolens kontrollvred

Beskrivning
 » Rengörings set för sprutpistoler (21 delar)

Användsningsområde
 » Pistolrengöringssats i 17 delar.

Kännetecken
 » Slangnippel 9mm

Kännetecken
 » Slangkopplingen gör frånkopplingen av luftslangen säker, 

tack vare första frisläppandet av lufttrycket.

Egenskaper
 » Antistatisk EPDM gummi förlängningsslang med Ø 9 x 16 

mm, 12,5 m lång med non-scratch säkerhetskoppling och 
adapter, 12 bar.

CS LUFTSLANG 12,5M INKL KOPPLING

CS LUFTSLANG UTAN KOPPLING 50 M

NIPPEL ¼ INV GÄNG

NIPPEL ¼ UTV GÄNG

PISTOLRENGÖRINGSSET 6 NÅLAR & 11 BORSTAR

SATA RENGÖRINGSSET

PROTEK RENGÖRINGS SET SPRAY

CS LUFTKOPPLING HANE

CS LUFTKOPPLING HONA

5-139039 12,5 m

5-143131 50 m

5-139034 1/4”

1/4”5-139033

5-140973

6-162628

27064

5-143129 9 mm

5-143127 9 mm
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20050
 » Blåsställnings för att snabbare torka vattenbaserad färg.

IW-UIKIT60100
 » Aquadry Torkpistoler
 » Oumbärligt kit för att påskynda torkprocessen för vatten-

burna färgsystem.
 » Pistolerna är försedda med avstängningsventil
 » Luftregulator är inkluderad
 » Pistolerna är enkla att rikta in och kan användas obero-

ende av varandra.
 » Ställningen är justerbar i höjd och sidled.
 » Höjd: 180cm, bredden på armen 80cm(38,5 på var sida).

Egenskaper
 » Carsystems blåspenna är för snabb rengöring av ytor. 

På grund av det användbara spänne kan du enkelt fixera 
pennan på din byxa eller skjorta. En extra fördel är gummi-
punkten som gör att du kan undvika skrapor på ytan.

20051
 » Extra blåspistol till blåsställning.

IW-13908400
 » Aquadry Torkpistol
 » För manuell användning utan stativ

PROTEK BLÅSSTÄLLNING INKL. 2 BLÅSPISTOLER

AQUADRY (2ST PISTOLER + STATIV)

LUFTPENNA BLÅSPISTOL

20050

IW-UIKIT60100

5-154123

Inkl. 2 blåspistoler

Protek Blåspistol20051

IW-13908400

Användningsområde
 » Blåspistol används för att ta bort damm från ytor och 

ur fogar, skarvar och hål. Det ergonomiska hantaget gör 
pistolen lättanvänd, även vid längre tids användning.

Beskrivning
 » Mini blåspistol för dammrengöring och torkning av verk-

tyg och arbetsstationer.
 » Kompakt, lätt, exakt och kraftfull med högt flöde och låg 

luftförbrukning.
 » Ergonomiskt utformad och ultramodern med max. drifts-

tryck på 12 bar

Beskrivning
 » Vikositetsmätare
 » Viskositetstestintervallet 10-60 sekunder DIN

5-140971
 » Dammnålar inkl. hållare, 10 nålar

5-140972
 » Dammnålar Refill 10 Nålar

Kännetecken
 » Blåspistolen med långt, smalt metallmunstycke kommer 

lätt åt i svårtillgänglig utrymmen. Pistolen med ljuddämp-
ning reducerar bullernivån i verkstaden. Dessutom fungerar 
plastmunstycket samtidigt även som repskydd. Produkten 
levereras med luftnippel.

BLÅSPISTOL INKL NIPPEL

IWATA BLÅSPISTOL MINI

PROTEK VISKOSITETSMÄTARE 10-60SEK

DAMMNÅLAR INKL HÅLLARE, 10 NÅLAR

5-145272

IW-DE51001

27053

Inkl. nippel

5-143732 Ljuddämpad inkl. nippel
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Användningsområde
 » Pumpflaskan kan fyllas med olika rengörningsprodukter 

som siliconborttagare eller vattenrengöringsmedel.
 » Pumpflaskan är gjord av en solid, silikonfri plast.

Kännetecken
 » CS Coding Caps innehåller 5 markeringslock och vardera 

med en annan färg. Locken är lätta att montera på CS 
Avfettning sprutor och hjälper varje anställd att skilja på 
innehållet i alla på  avfettning sprutor som är i bruk.

Användningsområde
 » Universal hållare för lackpistoler, samtliga tillverkare.

Teknisk specifikation
 » 5 markeringslock, var och en med olika färger
 » Färger; Röd, Blå, Orange, Grönt och Gult
 » Lätt och snabb att montera i alla CS Avfettning sprutor

Kännetecken
 » Hållaren håller pistolen redo att användas tack vare en 

mycket stor dimensionerad magnet på metalliska underlag.

AVFETTNINGSSPRUTA 1L

MARKERINGSLOCK 5 ST

MAGNETISK PISTOLHÅLLARE

5-142808

5-152642

5-140145

Beskrivning
 » Magnetisk pistolhållare för en pistol

Beskrivning
 » Magnetisk slanghållare 

Beskrivning
 » Smart pistolhållare för flera pistoler
 » Magnetisk för enkel installation och flytt av hållaren

Beskrivning
 » Spray tester kit är ett bra sätt att kontrollera sprutpisto-

lens kondition.
 » Genom att regelbundet genomföra sprut test av sprutpis-

tolen är det lätt att upptäcka brister i sprutmönstret.
 » Fästes med magnet på lackboxens vägg.

IWATA PISTOLHÅLLARE

IWATA SLANGHÅLLARE

IWATA PISTOLHÅLLARE

IWATA SPRAY TESTER KIT

IW-W2COM6120

IW-W2COM6094

IW-W2COM6052

IW-W2COM6118SV
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CS UV SET 3XLED LAMPOR INKL. TRIPOD

BESKRIVNING
 » UV-lampan är en mobil UV-lampa som passar utmärkt 

för torkning av UV-produkter. Med hjälp av batteriet är den 
flexibelt att använda och fixerbar med en magnet eller sta-
tiv för att få den i perfekt läge direkt ovanför eller framför 
reparationsområdet.

5-154980

Egenskaper
 » UV-lampan är en mobil UV-lampa som passar utmärkt 

för torkning av UV-produkter. Med hjälp av batteriet är den 
flexibelt att använda och fixerbar med en magnet eller sta-
tiv för att få den i perfekt läge direkt ovanför eller framför 
reparationsområdet.

CS UV LED LAMP
5-154645 CS UV LED Lamp

CS Magnet for UV LED Lamp

CS Tripod for UV LED Lamp

5-154648

5-154646

Egenskaper
 » Carsystem UV Smart Lamp är en UV-handlampa som 

passar perfekt för torkning av UV-produkter. Med hjälp av 
den justerbara magnetfoten kan du använda den batterid-
rivna UV-lampan även på vertikala applikationsområden. 
Med hjälp av kroken är det lätt att hänga lampan om 
möjligt.

Användningsområde
 » CS UV Torkare är ett innoativt ultraviolett UV-A- torksys-

tem för UV produkter och färger. Tack vare dess snabba, 
väldigt effektiva torkning såväl som justerbar ställning upp 
till 2 m, är den perfekt för både små och mellanstora smart 
repairs.
 » Med en special ställning är det möjligt att använda upp 

till 4 st UV-A torkenheter som kan drivas med en enda 
kontrollbox. 

Användningsområde
 » Lampeffekt  - 400W
 » Volt   - 220-230 V
 » Effekt   - 2,1 A (0,92)
 » Säkring  - 8A T / 250 V
 » Kontrollbox  - 165mm x 140mm x 220mm
 » Vikt (Kontrollbox) - 6,2 Kg

CS UV SMART LAMP

CS UV DRYER

5-153777

5-154261

5-154262 CS spare bulb UV-A dryer  400 W

CS UV Dryer

CS UV Glasögon

5-154263

Mer information hittar du på sida 99.

Tillbehör till CS UV Set 3xLED Lampor Inkl. Tripod

CS UV Glasögon

5-154263

Mer information hittar du på sida 99.

Tillbehör till CS UV LED Lamp

CS UV Glasögon

5-154263

Mer information hittar du på sida 99.

Tillbehör till CS UV SMART Lamp

 » Lamp enheten  - 215mm x 125mm x 110mm
 » Vikt (Lamp enheten) - 2,6 Kg
 » Ställning  - Högst 2 m
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Beskrivning
 » Det smala ljuset möjliggör inspektion även i de mest 

otillgängliga och smala arbetsområdena. 3-i-1: inspektion-
slampa, arbetslampa och ficklampa i en lampa. Extremt 
kraftfull belysning upp till 500 lumen med ficklampa 
funktion. Uppladdningsbar upp till 6h driftstid. Välj mellan 
2 ljusinställningar (50% eller 100%) för maximal driftstid. 
Stark inbyggd magnet och krok för flexibel positionering.
 » Uppladdningsbar arbetslampa för inspektion. 
 » COB LED 100/200 lumen. SMD LED spot 100 lumen. 6h / 

3h driftstid. 3,7V / 1200mAh Li-ion. 3 timmars laddningstid. 
IP30

SCANGRIP MINI SLIM
035610

Scangrip Vega 4000 Floodlight
 » LED-strålkastare av hög kvalitet med kraftfull, diffus, 

icke-bländande belysning. Lätt, robust och slitstarkt hus 
tillverkat av mycket stötdämpande plastmaterial. Stativ av 
kraftbelagt stål kan monteras direkt på SCANGRIP TRI-
POD. För både inomhus och utomhusbruk. Ingen brandfara 
eftersom LED-lamporna inte producerar värme.
 » Diffuserad strålkastare LED-kablage. 4000 lumen. 32W 

strömförbrukning. 230V AC. 5m ledning. IP54. IK07

Scangrip Vega 2600 Floodlight
 » LED-strålkastare av hög kvalitet med kraftfull, diffus, 

icke-bländande belysning. Lätt, robust och slitstarkt hus 
tillverkat av mycket stötdämpande plastmaterial. Stativ av 
kraftbelagt stål kan monteras direkt på SCANGRIP TRI-
POD. För både inomhus och utomhusbruk. Ingen brandfara 
eftersom LED-lamporna inte producerar värme.
 » Diffuserad strålkastare LED-kablage. 2600 lumen. 32W 

strömförbrukning. 230V AC. 5m ledning. IP54. IK07

SCANGRIP VEGA FLOODLIGHT
035453 SV4000F

035452 SV2600F

Beskrivning
 » UNIPEN flexibla lamphuvud lutas upp till 180 grader. 

Levereras med en stark inbyggd magnet för enkel placering 
i arbetsytan och ett ficklip. Den lilla och praktiska UNIPEN 
levereras exklusive laddare.
 » Uppladdningsbar pennlampa med toppljus. COB LED 

100 lumen. High Power LED-spot 50 lumen. 2,5h / 2,5h 
driftstid. 3,7V / 750mAh Li-ion. 3 timmars laddningstid. 
IP65

SCANGRIP UNIPEN
035420

Beskrivning
 » LED-pannlampa med batterier. Touchless Sensor 

Switch på / av. Flexibel belysningspositionering.Batteri 
strålkastare med 14h / 6h driftstid. 60/120 lumen. Flexibel 
belysningsläge och beröringsfri givarbrytare på / av. Inkl. 3 
x AAA / 1,5V alkalisk. IP54

SCANGRIP SENSOR 2
035428

Scangrip Dual 2 in 1 system Nova 3K
 » Utmärkt arbetsljus utformat för den professionella, mest 

krävande användaren. Extremt hög ljusutgång med helt 
jämn belysning. Ljusdimmerfunktion för att justera ljuset i 
fem olika nivåer. Robust och stötdämpad kropp tillverkad 
av gjuten aluminium. 
 » Hög effektivitetslampa COB LED-kablage. 3000 lumen 

med 5 steg dimmer funktion. 26W strömförbrukning. 230V 
AC. 5m ledning. IP65.IK07

Scangrip Dual 2 in 1 system Nova 5K C + R
 » Utmärkt arbetsljus utformat för den professionella, mest 

krävande användaren. Extremt hög ljusutgång med helt 
jämn belysning. Ljusdimmerfunktion för att justera ljuset i 
fem olika nivåer. Med DUAL SYSTEM - både laddningsbart 
och med kabel. Användarvänlig display som visar batteri-
kapacitet och återstående driftstid. Robust och stötdäm-
pad kropp tillverkad av gjuten aluminium. 
 » Hög effektivitetslampa COB LED uppladdningsbar och 

kablage. 5000 lumen med 5 steg dimmer funktion. 42W 
strömförbrukning. 1h / 12h driftstid. 11,1V / 5200mAh Li-
ion. 2h laddningstid. 230V AC. 5m ledning. IP67. IK07

SCANGRIP DUAL 2 IN 1 SYSTEM
035440 Nova 3K

035443 Nova 5K C + R

Beskrivning
 » Modern design med ergonomiskt, användarvänligt grepp. 

Kombinerat arbetsljus och ficklampa. Flera flexibla alter-
nativ för positionering. Tre starka inbyggda magnetiska 
hållare. Två infällbara upphängningskrokar. Lamphuvudet 
är flexibelt och lutar upp till 180 grader. Uppladdningsbar 
med USB-kabel.
 » Uppladdningsbar SMD LED 120 lumen. High Power LED-

spot 50 lumen. 4h / 4h driftstid. 3,7V / 1800mAh Li-lon. 4h 
laddningstid. IP20

SCANGRIP MAG LAMPA
035400
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Beskrivning
 » Modern design med ergonomiskt, användarvänligt grepp. 

Kombinerat arbetsljus och ficklampa. Flera flexibla alter-
nativ för positionering. Tre starka inbyggda magnetiska 
hållare. Två infällbara upphängningskrokar. Lamphuvudet 
är flexibelt och lutar upp till 180 grader.
 » Uppladdningsbart arbetsljus. COB LED 250 lumen. 

High Power LED-spot 150 lumen. 3h / 3h driftstid. 3,7V / 
2200mAh Li-lon. 4h laddningstid. IP20

Beskrivning
 » Modern design med ergonomiskt, användarvänligt grepp. 

Liten och praktisk arbetslampa och ficklampa kombinerat. 
Flera flexibla alternativ för positionering. Stark inbyggd 
magnetisk hållare. Indragbar upphängningskrok. Lamphu-
vudet är flexibelt och lutar upp till 180 grader. Uppladd-
ningsbar med USB-kabel.
 » Uppladdningsbart arbetsljus. COB LED 120 lumen. 

High Power LED-spot 50 lumen. 4h / 4h driftstid. 3,7V / 
1200mAh Li-lon. 3 timmars laddningstid. IP20

Beskrivning
 » Starkt arbetsljus med extremt hög ljusutgång. Desig-

nad för krävande verkstadsmiljö. Överträffar traditionella 
fluorescerande arbetsljus. Två inbyggda magneter kombin-
erat med två vridbara krokar. Lätt att placera och gör båda 
händerna fria. Damm och vattentät. Hållbar och långvarig.
 » Extremt högt ljus arbetslampa. COB LED. 700 lumen. 

230V AC. IP 54. 5m kabel

SCANGRIP MAG 3 LAMPA

SCANGRIP MINI MAG  LAMPA

SCANGRIP SUPERFORM

035401

035403

035406

Beskrivning
 » Uppladdningsbar ficklampa i tunn design. Robust och 

hållbart aluminiumhus. Ergonomiskt för ett fast grepp. 
Oumbärlig för det dagliga inspektionsarbetet. Med praktisk 
klämma för bröstfickan. Fokusfunktion med strålvinkel mel-
lan 10 och 70 grader. Testad enligt ANSI / NEMA F1-stan-
darden. Uppladdningsbar med USB-kabel.
 » CREE XP-G2. 100 lumen. 2h driftstid. 3,7V / 1100mAh Li-

ion. 4h laddningstid. Ljus upp till 90 meter. Aluminiumshus 
och strålvinkel från 10 ° -70 °

Beskrivning
 » Kompakt och konstruerad att ha i fickan och alltid till 

hands när det behövs. Lätt laddad i cigarettändaruttaget i 
bilen. Utan att behöva laddningsenhet, kabel eller batterier 
ger en extremt stark ljusutgång på 130 lumen. Ljusutgån-
gen når upp till 100 m. Det ger en koncentrerad och fokus-
erad ljusstrålevinkel och ett fjärrljus.
 » Uppladdningsbar fickstorlek 12-24V ficklampa. High 

Power LED. 130 lumen. 1h driftstid. 3,7V / 550mAh Li-ion. 
2h laddningstid. Ligth upp till 100 meter. Aluminiumshus 
och strålvinkel från 10 ° -70 °

Beskrivning
 » Medelstor uppladdningsbar ficklampa i slimmad design. 

Robust och slitstarkt aluminiumhus av extra hög kvalitet för 
professionell användare. Med silikonarmband och praktisk 
bältepåse för att bära den under arbetet. Fokusfunktion 
med strålvinkel mellan 10 och 70 grader. Testad enligt ANSI 
/ NEMA F1-standarden Uppladdningsbar med USB-kabel.
 » Uppladdningsbar USB Flash-lampa. CREE XP-G2. 200 

lumen. 2h driftstid. 3,7V / 2600mAh Li-ion. 6h laddningstid. 
Ljus upp till 200 meter. Aluminiumshus och strålvinkel från 
10 ° -70 °

SCANGRIP FLASH PEN R

SCANGRIP FLASH 12 V

SCANGRIP FLASH 200 R

035120

035124

035126
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Beskrivning
 » Stor uppladdningsbar ficklampa i tunn design. Robust 

och slitstarkt aluminiumhus av extra hög kvalitet för pro-
fessionell användare. Med silikonarmband och praktisk 
bältepåse för att bära den under arbetet. Fokusfunktion 
med strålvinkel mellan 10 och 70 grader. Testad enligt ANSI 
/ NEMA F1-standarden Uppladdningsbar med USB-kabel.
 » Uppladdningsbar USB Flash-lampa. CREE XM-L2. 400 

lumen. 2h driftstid. 3,7V / 2600mAh Li-ion. 6h laddningstid. 
Ljus upp till 280 meter. Aluminiumshus och strålvinkel från 
10 ° -70 °

Beskrivning
 » Med ett ökat ljusflöde på 40% jämfört med dess föregån-

gare och 75% starkare belysning än vanliga lysrör finns det 
inga anledningar till varför den nya, 1000 lumen starkare 
LINE LIGHT BONNET C+R inte kommer bli en storsäljare. 
 » Scangrip DUAL SYSTEM gör det möjligt att använda 

LINE LIGHT BONNET C+R både med och utan sladd. Detta 
ger ditt arbete maximal flexibilitet.
 » Dessutom är LINE LIGHT BONNET C+R utrustad med 

en justerbar teleskophållare (1,2 - 1,7m), vars ändar är 
skyddade av ett mjukt material för att garantera ett säkert 
och reptåligt grepp på ditt fordon

Beskrivning
 » Avancerad COB LED-pannlampa för professionella. 

Touchless Sensor Switch på / av. Optimal arbetslampa 
som belyser hela arbetsområdet. Robust och låg vikt. Up-
pladdningsbar med USB-kabel. Damm och vattentät.
 » Uppladdningsbar pannlampa. 2W COB LED. 6h / 3h 

driftstid. 100/200 lumen. Touchless sensor swich på / av. 
Ge optimal arbetsljusbelysning av hela arbetsområdet. 
1600mAh li-polymer. 4h laddningstid. IP65

Egenskaper
 » Ökat ljusflöde till 1000 lumen 
 » Vatten- och dammtät (IP65).
 » Justera mellan de två ljusinställningarna (50% eller 

100%) för att maximera batteritiden. 
 » Ny elektromagnetisk kontakt.
 » Extremt låg vikt på bara 1000g inkl. hållare.

SCANGRIP FLASH 400 R

SCANGRIP LINE LIGHT BONNET C  R

SCANGRIP I -VIEW

035128

035240

035026

Beskrivning
 » Detta stativ på tre hjul kan man välja längden mellan 73-

183 cm, och den är väldigt lätt att förflytta.
 » De tre hjulen är av hög kvalité då de är väldigt lätt att 

rulla även på ojämna ytor. Två av hjulen är även låsbara så 
att den håller sig på den plats man vill att stativet ska vara.

Beskrivning
 »  Stabilit stativ för stationär placering av arbetslampor. 

Utdragbar från 1,35 m upp till 3 m. Ger flexibilitet för att 
placera ljuset i önskad höjd och vinkel. Med clips för kabel 
på varje ben för ökad säkerhet. 360 ° låssystem för ett fast 
grepp. Max belastning 10 kg. Max höjd 3 m. Min höjd 1,35 
m.

Användningsområde
 » Den nya Scangrip STAR bygger en bro mellan 

strålkastare och handhållna arbetslampor!
 » Utformningen av den nya Scangrip STAR är revolu-

tionerande. Förutom att den kan användas som handhål-
len arbetslampa kan STAR - tack vare att handtaget kan 
förlängas - även användas som strålkastare. Användnin-
gen av STAR som strålkastare blir dessutom ännu bättre 
då lampan kan monteras direkt på Scangrips Stativ eller 
Hjulställ.
 » I tillägg till ovan så gör det extremt kraftiga ljusflödet att 

även större arbetsytor kan lysas upp av STAR. Detta trots 
att STAR-lampan är relativt liten.
 » STARs flexibla handtag gör dessutom att positioneringen 

och därmed också ljusvinkeln är ytterst flexibel - samtidigt 

SCANGRIP STATIV PÅ HJUL TELESKOP 0,7M-1,9M

SCANGRIP STATIV TELESKOP 1,35M-3,0M

SCANGRIP STAR

035433

035431

035620

Scangrip konsol För 2 Lampor

035308

Kontakta oss för mer information.

Tillbehör till Scangrip Stativ På Hjul Teleskop 0,7m-1,9m
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som att STARs handtag har en kraftig, inbyggd magnet och 
är låsbar.
 » Laddare ingår.

5 fördelar med STAR
 » Extremt kraftigt ljusflöde på upp till hela 1000 lumen.
 » Uppladdningsbar med en batteritid på upp till hela 5 

timmar.
 » Vattentålig (IP65).
 » Ergonomisk design som garanterar ett skönt och säkert 

grepp.
 » Inbyggd powerbank med USB.

Beskrivning
 » Den ger överlägsen handsfree-belysning för alla detaljer 

& färgarbeten
 » Levereras med den senaste COB LED-tekniken, den nya 

uppladdningsbara
 » I-MATCH 2 ger en extremt kraftfull belysning som sprider
 » enhetlig ljus till det maximala och lyser upp hela syn-

fältet.
 » Genom att vifta med handen framför lampan, kommer 

du att slå på ljuset när det behövs. I sensorläge , kan ljuset 
lätt kopplas på / av, även när man använder handskar.
 » I-MATCH 2 är försedd med den allra nyaste laddningsba-

ra batteritekniken med lång driftstid och sätter nya stan-
darder för professionell arbetsbelysning .
 » I-MATCH 2 Levereras med 2 färgtemperaturalternativ, 

kalla eller varma och 2 lumen output alternativ, 50% eller 
100%. Den robusta och eleganta I-MATCH 2 är både 
damm och vattentät (IP65) med en anmärkningsvärt låg 
vikt på endast 140g.

Beskrivning
 » Enastående och kraftfulla laddningsbara arbetslampor 

för att ge detaljer upp till 2500 lumen. MULTIMATCH 2 är 
perfekt för inspektion av stora ytor under polering, måln-
ing och rengöring samt för färgmatchning. MULTIMATCH 
2 är utformad med dubbla system och kan användas både 
med kabelanslutning och med batteri utan kabelanslut-
ning, beroende på arbetsuppgiften i fråga. Detta ger 
dig fullständig flexibilitet och obegränsade användning-
smöjligheter. Den nya 5-stegs dimmerfunktionen gör det 
möjligt att justera ljuset i fem olika nivåer. MULTIMATCH 
2 är också försedd med en användarvänlig display som 
visar både batterikapacitet och resterande drifttid. Lever-
eras med två färgtemperaturalternativ, kalla eller varma 
och med lösningsmedels resistent glaslins. Kroppen är 
gjord av gjuten aluminium, vilket gör det extremt robust 
och stötsäker för att uthärda även tunga slag och chocker. 
Samtidigt är den damm och vattentät, IP67. Med det nya 
integrerade bärhandtaget, är det lämpligt att hand bära 
lampan. Det flexibla stället kan användas som en hängare 
och att positionera lampan i önskad belysningsvinkeln. 
Stativet är utformat för direkt montering på SCANGRIP 
stativet och WHEEL STAND.

SCANGRIP I-MATCH 2

SCANGRIP MULTIMATCH 2

035446

035447

Beskrivning
 » D-MATCH 2 är den starkaste och mest kraftfulla de-

talj-arbetsljuset på marknaden hittills, vilket kan ge upp till 
5000 lumen.
 » Den kraftfulla belysningen gör den idealisk för inspektion
 » av större ytor och för att belysa ett särskilt arbetsområde 

i verkstaden.
 » Den nya ljusdimmerfunktion gör det möjligt att justera
 » ljuset i fem olika nivåer, 500-5000 lumen.
 » Levereras med två färgtemperaturalternativ, kalla eller 

varma och med lösningsmedels resistent glaslins. 
 » Kroppen är gjord av gjuten aluminium, vilket gör den 

extremt robust och stötsäker för att uthärda även tunga 
slag och
 » chocker. Samtidigt är den damm och vattentät, IP67.
 » Med det nya integrerade bärhandtaget, är det lämpligt 

att hand bära lampan. Det flexibla stället kan användas 
som en hängare och att positionera lampan i önskad be-
lysningsvinkeln. Stativet är utformat för direkt montering på
 » SCANGRIP stativet och WHEEL STAND

SCANGRIP D-MATCH 2
035448
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SCANGRIP COLOUR MATCH KIT 2 IWATA HEAT TEC 1000 SEPARAT STÄLLNING

BESKRIVNING BESKRIVNING

INNEHÅLLER

 » Kommer i en specialtillverkad stöttålig väska  » Användningen av infraröd teknologi med 
kortvåg gör att filler, primers och färger kan 
härdas på vanligtvis 10 minuter i motsats till 
45 minuter i en ugn.
 » Anest lwata infraröda mobila torkningssys-

tem ger ett snabbt effektivt alternativ för alla 
dina behov.
 » Infraröda enheter ger en kostnadseffektiv 

metod för att torka färg och härdning kan up-
pnås på bara några minuter, med hjälp av den 
mycket effektiva kortvågsinfrarödlampan.
 » Anest Iwata infraröda enheter finns i ett 

antal alternativ som gör att du kan välja den 
mest lämpliga modellen för din lackering.
 »
 » Artikelförklarning:
 » T = Timer
 » DS = Avståndssensor
 » DT= Temperatursensor
 » DSDT = Temperatur- & Avståndssensor

IW-VIU100010
 » Iwata Heat Tec 1000 Separat Ställning

IW-VIU100020
 » Iwata Heat Tec 1000 2 Lampor Separat Ställning

IW-VIU100010T
 » Iwata Heat Tec 1000 Separat Ställning+Timer

IW-VIU100020T
 » Iwata Heat Tec 1000 2 Lampor Ställning+Timer

 » Sunmatch 2  x1
 » Multimatch 2  x1
 » I - Match 2  x1
 » Matchpen  x1

490142 IW-VIU100010

IW-VIU100020

IW-VIU100010T

IW-VIU100020T
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IWATA HEAT TEC 3000 3 PANEL

BESKRIVNING
 » Användningen av infraröd teknologi med kortvåg gör att 

filler, primers och färger kan härdas på vanligtvis 10 minut-
er i motsats till 45 minuter i en ugn.
 » Anest lwata infraröda mobila torkningssystem ger ett 

snabbt effektivt alternativ för alla dina behov.
 » Infraröda enheter ger en kostnadseffektiv metod för att 

torka färg och härdning kan uppnås på bara några minuter, 
med hjälp av den mycket effektiva kortvågsinfrarödlampan.
 » Anest Iwata infraröda enheter finns i ett antal alternativ 

som gör att du kan välja den mest lämpliga modellen för 
din lackering.
 »
 » Artikelförklarning:
 » T = Timer
 » DS = Avståndssensor
 » DT= Temperatursensor
 » DSDT = Temperatur- & Avståndssensor

IW-VIU100030

IW-VIU100030DSTS

IW-VIU100030
 » Iwata Heat Tec 3000 3 panel

IW-VIU100030DSTS
 » Iwata Heat Tec 3000 Temperatur - Avståndssensor 

Beskrivning
 » Användningen av infraröd teknologi med kortvåg gör att 

filler, primers och färger kan härdas på vanligtvis 10 minut-
er i motsats till 45 minuter i en ugn.
 » Anest lwata infraröda mobila torkningssystem ger ett 

snabbt effektivt alternativ för alla dina behov.
 » Infraröda enheter ger en kostnadseffektiv metod för att 

torka färg och härdning kan uppnås på bara några minuter, 
med hjälp av den mycket effektiva kortvågsinfrarödlampan.
 » Anest Iwata infraröda enheter finns i ett antal alternativ 

som gör att du kan välja den mest lämpliga modellen för 
din lackering.

Beskrivning
 » Användningen av infraröd teknologi med kortvåg gör att 

filler, primers och färger kan härdas på vanligtvis 10 minut-
er i motsats till 45 minuter i en ugn.
 » Anest lwata infraröda mobila torkningssystem ger ett 

snabbt effektivt alternativ för alla dina behov.
 » Infraröda enheter ger en kostnadseffektiv metod för att 

torka färg och härdning kan uppnås på bara några minuter, 
med hjälp av den mycket effektiva kortvågsinfrarödlampan.
 » Anest Iwata infraröda enheter finns i ett antal alternativ 

som gör att du kan välja den mest lämpliga modellen för 
din lackering.

Artikelförklarning:
 » T = Timer
 » DS = Avståndssensor
 » DT= Temperatursensor
 » DSDT = Temperatur- & Avståndssensor

IW-VIU100045DSTS
 » Iwata Heat Tec 4500 Temperatur - Avståndssensor 

IW-VIU300045
 » Iwata Heat Tec 4500 Tre-Fas

IW-VIU300045DS
 » Iwata Heat Tec 4500 Avståndssensor

Artikelförklarning:
 » T = Timer
 » DS = Avståndssensor
 » DT= Temperatursensor
 » DSDT = Temperatur- & Avståndssensor

IW-VIU100060DS
 » Iwata Heat Tec 6000 Avståndsmätare

IW-VIU100060DSTS
 » Iwata Heat Tec 6000 Temperatur - Avståndssensor

IW-VIU300060DS
 » Iwata Heat Tec 6000 Avståndssensor

IW-VIU300060
 » Iwata Heat Tec 6000 Tre-Fas

IW-VIU300060DSTS
 » Iwata Heat Tec 6000 Temperatur - Avståndssensor

IWATA HEAT TEC 4500 

IWATA HEAT TEC 6000

IW-VIU100045DSTS

IW-VIU300045

IW-VIU300045DS

IW-VIU100060DS

IW-VIU100060DSTS

IW-VIU300060DS

IW-VIU300060

IW-VIU300060DSTS
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SKYDDSUTRUSTNING
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IWATA FRISKLUFTSMASK MED BÄLTE

BESKRIVNING
 » Anest Iwata’s friskluftsmask är comfortabel att bära
 » och lätt att använda. Den uppfyller de Europeiska
 » Föreskrifterna för skyddsutrustning med lågtrycksluft.

IW-VIUAF2010KIT

IW-VIUAF2101K5

IW-VIUAF2112K10

IW-VIUAF2010CHIN

IW-VIUAF2010KIT
 » Iwata Friskluftsmask med bälte

IW-VIUAF2112K10
 » Iwata Siktskydd
 » Utbytbara siktskivor till Iwata Friskluftsmask

IW-VIUAF2101K5
 » Iwata Svettband
 » Refill Svettband till Iwata Friskluftsmask.

IW-VIUAF2010CHIN
 » Iwata Visir
 » Reservdel visir till Iwata Friskluftsmask

SATA AIR VISION 5000

BESKRIVNING
 » SATA air vision 5000 (med regulator) 
 » sätter fokus på effektivt hälsoskydd och låter dig uppleva 

ett helt nytt och bekvämt sätt att andas, på grund av ett 
helt omformat andningsluftsystem. Med sin moderna er-
gonomiska design kan Hjälmen anpassas så att den passar 
nästan alla huvudformer.

6-213819

Beskrivning
 » SATA air vision 5000 (med aktiv kolfilter) 
 » sätter fokus på effektivt hälsoskydd och låter dig uppleva 

ett helt nytt och bekvämt sätt att andas, på grund av ett 
helt omformat andningsluftsystem. Med sin moderna er-
gonomiska design kan Hjälmen anpassas så att den passar 
nästan alla huvudformer.

SATA AIR VISION 5000 CARBON SET
6-1000124
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Användningsområde
 » Prestationsduglig andningsskuddsmask med aktivt kol 

och partikelfilter.Masken skyddar pålitligt mot lösningsme-
del såväl som organiska ångor och är kontrollerad enligt 
standard CE0120 EN140. Det utbytningsbara filtret garant-
erar maximalt skydd även vid långvarig användning.

Kännetecken
 » Kontroll CE120 EN 140,skyddsnivå FFA2 P2SL-förfilter 

och kolfilter går att byta ut.

CS STAR MASK A2 P2
5-141145

5-141224

5-141143

5-141154

Beskrivning
 » CS UV Glasögon är till för att skydda ögonen mot UV 

strålning. 
 » Den inbyggda näsdelen ger mer komfort och stabilitet 

vilket också erbjuder möjligheten att justera storleken.

Användningsområde
 » Lätta skyddsglasögon av polykarbonat med bra sido-

skydd.

Kännetecken
 » Modell vario: individuellt anpassningsbara skalmar.

CS UV GLASÖGON

SKYDDSGLASÖGON VARIO

5-154263

5-140954 Skyddsglasögon Vario

5-140955 Skyddsglasögon

Beskrivning
 » Halvmasken är Bekväm och enkel att använda och har 

två olika filter som ger ett effektivt skydd mot damm, gaser 
och ångor. 
 » Endast skyddsmasker och korrekt användning kan gar-

antera ett effektivt skydd för hälsan mot giftiga ämnen. 
 » Fullständigt obegränsat synfält 
 » Snabba bajonettfästen 
 » Säkerhet vid användning 
 » Stora filterytor 
 » Filter i 2 versioner: 
 » A2P3 filter för högt skydd 
 » AB1P2 filter för standardskydd 
 » Inbyggda inhalationsventiler i filtret 
 » Lågt inandningsmotstånd

5-141634
 » CS Star Mask Startkit A2 P2 Large
 » 1 Star Mask
 » 1 Star Mask Refill Set
 » 1 Star Mask Pre P2 (förpackning à 10 stycken)
 » 1 PE-påse för förvaring

5-141633
 » - 1 Star Mask
 » - 1 Star Mask Refill Set
 » - 1 Star Mask Pre P2 (förpackning à 10 stycken)
 » - 1 PE-påse för förvaring

IW-VMIVIPER
 » Iwata Viper Halvmask

IW-VIUGVGM123
 » Iwata Viper Refill A2P3

IWATA VIPER HALVMASK CS STAR MASK STARTKIT A2 P2
IW-VMIVIPER 5-141634 Large

IW-VIUGVGM123 5-141633 Medium

HÖRSELSKYDD PREMIUM
26429

Användningsområde
 » Högpresterande, icke-ledande hörselskydd med slit-

starkt, lättanpassat och stabilt teleskopband med mjuk, 
bred huvudkudde för extra komfort, öronkuddar med 
mjuk skum med minimal värmehållning. Slip stirrup design 
minskar risken för att fastna i begränsade områden. Vikt 
249 gr. EN 352-1: 2002, SNR 30dB.

5-141145
 » CS Star Mask A2 P2 Large (kolfiltermask komplett)

5-141143
 » CS Star Mask A2 P2 Medium (kolfiltermask komplett)

5-141224
 » CS Star Mask Refill A2 (kolfilter)
 » Ersättningsfilter med aktivt kol för andningsskydds-

masken star mask, skyddar mot organiska ångor och 
lösningsmedel. brun färgkodning. Kontroll CE0120 EN 141
 » Skyddsnivå A1 och A2

5-141154
 » Ersättningspartikelfilter för star mask one och star mask.
 » Skyddsnivå P2SL.
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Användningsområde
 » Denna golvställning passar för torkrullar med en bredd 

av upp till 40 cm.

Kännetecken
 » Höjd:   50-100 cm.
 » Max vikt: 50 kg.

Beskrivning
 » Verkstadsvagn med 3 hyllor med plats för paneler i kund-

vagnen. Vertikal lagring sparar värdefull golvyta. 
 » Öppen design för enkel lastning och lossning.  
 » Massor av lagringsutrymme  tack vare de 3 stora hyllor-

na, 2 armar och 6 lagrings krokar. 
 » Hyllornas höjd är justerarbara var 7,5 cm. 
 » Vikt per hylla: Max 56 kg. 
 » Inklusive panel rack med skum skyddshylsor för lagring 

av 3 stora paneler. Kan fällas upp för kompakt lagring av 
vagnarna på verkstaden.
 » 1920mm hög
 » 1270mm djup(760mm vid lagring)
 » 940mm bredd

Beskrivning
 » För förvaring av lackerade karossdelar, så som spoilers,
 » stötfångare m.m.

Användningsområde
 » Denna väggställning passar för torkrullar med en bredd 

av upp till 40 cm.

Användningsområde
 » Mobil pappersrullvagn för 22, 60, 90/100 cm breda pap-

persrullar.

Kännetecken
 » Höjd:   50-125 cm
 » Max. vikt:  120 kg
 » Ställning X inkl. förlängning: utförande som ställning x 

stor, men med två förlängningsstag a 55cm.

Kännetecken
 » För enklare avrivning av enskilda papper finns en tandad 

kant på ställningen. Dessutom finns en hållare för soppåsar 
på ställningen. Med denna golvställning har torkpapperet 
alltid en permanent plats i verkstaden.

Kännetecken
 » För enklare avrivning av enskilda papper finns en tandad 

kant på ställningen. Med denna golvställning har torkpap-
peret alltid en permanent plats i verkstaden.

GOLVSTÄLLNING INKL SOPSÄCKSHÅLLARE MAX 40 CM ARBETSBOCK X-STAND

INP STÄLLNING MED 3 HYLLOR

INP STÄLLNING FÖR SPOILERS/STÖTFÅNGARE

VÄGGSTÄLLNING MAX 40 CM

PAPPERSSTÄLLNING 22-60-90CM

LACKERINGSSTÄLLNING TOP

5-139912 5-137349

12301

12030

5-139913

5-138862

5-138852
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Beskrivning
 » Justerbart fälgställ. Lätt att justera, 2 låshjul. Perfekt för 

polering, målning och reparationer. 
 » Längd: 880mm, bredd: 700 mm, höjd: 1100 mm.

Användningsområde
 » Den idealiska hjälpen för moderna bilchassiarbeten och 

lackeringsverstäder. För lackning, riktning eller samman-
ställning för fyllnads eller sliparbeten.

Användningsområde
 » Den idealiska hjälpen för moderna bilchassiarbeten och 

lackeringsverstäder. För lackering, riktning eller samman-
ställning för fyllnads eller sliparbeten.

Kännetecken
 » Vinkel kan justeras oändligt
 » Ergonomisk arbetsställning
 » Säkert arbete
 » Mobil på hjul
 » Låsningsbar med fotbroms på alla fyra hjul
 » Användbar för olika storlekar och former

Användningsområde
 » Den idealiska hjälpen för moderna bilchassiarbeten och 

lackeringsverstäder. För lackning, riktning eller samman-
ställning för fyllnads eller sliparbeten.

Kännetecken
 » Vinkel kan justeras oändligt
 » Ergonomisk arbetställning
 » Säkert arbete
 » Låsningsbar med fotbroms på alla fyra hjul
 » Användbar för olika storlekar och former

Kännetecken
 » Vinkel kan justeras oändligt
 » Ergonomisk arbetsställning
 » Säkert arbete
 » Mobil på hjul
 » Låsningsbar med fotbroms på alla fyra hjul
 » Användbar för olika storlekar och former

FÄLGSTÄLLNING 4 ST

LACKERINGSSTÄLLNING SMÅ DETALJER

LACKERINGSSTÄLLNING STÖTFÅNGARE

LACKERINGSSTÄLLNING HUVAR

12038

5-148750

5-148748

5-148749

CS PAINT TROLLEY FLEXI PLUS INK. EXTENSION

TEKNISK DATA
 » Justerbar axel låser 28 gånger, djupt in i ett särskilt hjul
 » Vridbar ledning med pedal
 » Fast läge på ojämna ytor på grund av tre-punktsstöd
 » Större flexibilitet tack vare ny fixerings arm
 » Högsta kvalitet

5-152596
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Beskrivning
 » På denna nya MMIR Trolley Box kan kartongen fästas 

och filmen kan bearbetas direkt ur lådan. 
 » Filmen är skyddad från alla typer av föroreningar och kan 

enkelt och lätt tas bort direkt ur lådan.

Användningsområde
 » Maskeringsvagn för 5 rullar av maskeringpapper av olika 

bredder max 120 cm. 

Beskrivning
 » Arbetspall i aluminium
 » Kapacitet: 200kg
 » Dimension: Längd 96cm Bredd 30cm Höjd 50cm

Beskrivning
 » Mått 104cm
 » Grov 6.7cm
 » Kapacitet 225 Kg.

STÄLLNING FÖR MASKERINGSFILM BOX

INP MASKERINGSVAGN 5 RULLAR

INP ARBETSPALL ALUMINIUM

INP ARBETSBOCK

5-151514

12010

20005

20003

ARBETSPALL PÅ HJUL

KÄNNETECKEN
 » Carsystems nya arbetsstol har blivit framgångsrikt för-

bättrad och är nu perfekt för daglig användning i verk-
städerna. Den komfortabla sitsen är densamma som på 
förra stolen. 
 » Carsystem har förbättrat sitsen med en större botten-

platta som förbättrar balansen och undviker tippningar. De 
markant större hjulen är mycket mer resistenta mot daglig 
användning i verkstaden. 
 » Den större bottenplattan erbjuder en större förvaringsy-

ta för verktyg eller utrustning och i andra hand förbättrar 
stabiliteten medan man arbetar.  

5-149427
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TVÄTTAR &
DESTILLATORER
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Beskrivning
 » Manuell tvättning av vattenburen färg
 » Perfekt för engångssystem
 » Venturi pump för tvätt med recirkulering
 » Nebulisator för rent vatten slutsköljning
 » Luftpistol för slutlig torkning
 » Vatten / färgseparationssats ingår ej
 » 100% rostfritt stål
 » ATEX II 2
 » VALFRITT: KIT M
 » Tank ingår ej

Beskrivning
 » Manuell och automatisk tvätt av vattenburen färg.
 » Automatisk tvätt med återcirkulerande membranpump.
 » Slutsköljning med rent vatten matas av Venturi pump och 

nebulisator.
 » Luftpistol för slutlig torkning.
 » Vatten / färg separation kit ingår.100% rostfritt stål.
 » ATEX II 2G.

Beskrivning
 » Manuell tvättning av lösningsmedelsbaserad färg
 » Automatisk ventilation från arbetsområdet
 » Förtvätt med Venturipump som matar återcirkulerande 

lösningsmedel
 » Venturi pumpen matar rent lösningsmedel
 » Slutsköljning med nebulisator och rent lösningmedel
 » 100% rostfritt stål
 » ATEX II 2G

Beskrivning
 » Manuell tvättning av lösningsmedelsbaserad färg
 » Automatisk ventilation från arbetsområdet
 » Förtvätt med Venturipump som matar återcirkulerande 

lösningsmedel
 » Venturi pumpen matarrent lösningsmedel
 » Slutsköljning med nebulisator och rent lösningsmedel
 » 100% rostfritt stål
 » ATEX II 2G

Beskrivning
 » Manuell tvättning av vattenburen färg. 
 » Förtvätt med pensel och pumpmatad återcirkulation
 » Nebulisator för rent vatten slutsköljning 
 » Luftpistol för slutlig torkning 
 » Vatten / färg separation kit ingår 
 » 100% rostfritt stål 
 » ATEX II 2G

Teknisk data
 » Vikt: 38 kg
 » Mått mm: 490 x 690 x 1490 h
 » Drift pneumatisk / pneumatisk
 » Lufttryck min 6 - max 10 bar

Teknisk data
 » Vikt 55 kg
 » Mått mm 490 x 690 x 1490 h
 » Antal sprutpistoler per tvättcykel 1
 » Ståltankens kapacitet för vatten 50L
 » Drift pneumatisk / pneumatisk
 » Lufttryck min 6 - max 10 bar

Teknisk data
 » Vikt 42 kg
 » Mått mm 490 x 690 x 1490 h
 » Avgasrörets diameter mm 120
 » Drift pneumatisk / pneumatisk
 » Lufttryck min 6 - max 10 bar

Teknisk data
 » Vikt 55 kg
 » Mått mm 490 x 690 x 1490 h
 » Antal sprutpistoler per tvättcykel 1
 » Ståltankens kapacitet för vatten 50L
 » Drift pneumatisk / pneumatisk
 » Lufttryck min 6 - max 10 bar

Teknisk data
 » Vikt 50 kg
 » Mått mm 490 x 690 x 1490 h
 » Ståltankens kapacitet för vatten 50L
 » Drift pneumatisk / pneumatisk
 » Lufttryck min 6 - max 10 bar

ROSAUTO PISTOLTVÄTT VATTEN MANUELL ROSAUTO PISTOLTVÄTT VATTEN AUTOMAT

ROSAUTO PISTOLTVÄTT THINNER MANUELL

ROSAUTO PISTOLTVÄTT THINNER MANUELL

ROSAUTO PISTOLTVÄTT VATTEN MANUELL

R-P11 R-P30

R-P10

R-M10

R-P20M

R-RE-5

R-RE-5

Mer information hittar du på sida 120.

R-RE-5

R-RE-5

Mer information hittar du på sida 120.

R-RE-10

R-RE-10

Mer information hittar du på sida 120.

R-RE-10

R-RE-10

Mer information hittar du på sida 120.

Tillbehör till Rosauto Pistoltvätt Vatten Manuell

Tillbehör till Rosauto Pistoltvätt Vatten Manuell
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Beskrivning
 » Automatisk och manuell tvättning av lösningsmedels-

baserad färg
 » Automatisk ventilation från arbetsområdet
 » Automatisk tvätt med membranpump som matar recirku-

lerande
 » Tvätta med recirkulerande lösningsmedel av Ventu-

ri-pumpen
 » Venturi pumpen matar rent lösningsmedel
 » Nebulizer för slutsköljning med rent lösningsmedel
 » Lufttrycksregulator
 » 100% rostfritt stål
 » ATEX II 2G
 » Tillval: KIT M

Beskrivning
 » Manuell tvättning av vattenburen färg. 
 » Förtvätt med pensel och pumpmatad återcirkulation
 » Nebulisator för rent vatten slutsköljning 
 » Luftpistol för slutlig torkning 
 » Vatten / färg separation kit ingår 
 » 100% rostfritt stål 
 » ATEX II 2G

Teknisk data
 » Vikt 67 kg
 » Mått mm 690 x 690 x 1490 h
 » Antal sprutpistoler per tvättcykel 2
 » Avgasrörets diameter mm 120
 » Drift pneumatisk / pneumatisk
 » Lufttryck min 6 - max 10 bar

Teknisk data
 » Vikt 50 kg
 » Mått mm 490 x 690 x 1490 h
 » Ståltankens kapacitet för vatten 50L
 » Drift pneumatisk / pneumatisk
 » Lufttryck min 6 - max 10 bar

ROSAUTO PISTOLTVÄTT THINNER AUTOMAT

ROSAUTO PISTOLTVÄTT VATTEN MANUELL

R-M30

R-P20M

R-RE-5

R-RE-5

Mer information hittar du på sida 120.

R-RE-10

R-RE-10

Mer information hittar du på sida 120.

Tillbehör till Rosauto Pistoltvätt Vatten Manuell

ROSAUTO PISTOLTVÄTT THINNER AUTOMAT

BESKRIVNING

TEKNISK DATA

 » Manuell och automatisk tvätt av lösningsmedelbaserad 
färg.
 » Automatisk tvätt med återcirkulerande membranpump.
 » Slutsköljning med rent lösningsmedel matas av Venturi 

pump och nebulisator.
 » 100% rostfritt stål.
 » ATEX II 2G.
 » Slutlig tvätt med en extra membranpump som matar rent 

lösningsmedel som drivs med tryckknappen

 » Vikt 55 kg
 » Mått mm 490 x 690 x 1490 h
 » Antal sprutpistoler per tvättcykel 1
 » Ståltankens kapacitet för lösningsmedel 50L
 » Drift pneumatisk / pneumatisk
 » Lufttryck min 6 - max 10 bar

R-M30F
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Beskrivning
 » Combi-enhet för manuell tvättning av vattenburna och 

lösningsmedelsbaserade färger
 » Automatisk ventilation från arbetsområdet
 » Vattenzon
 » Venturi pump för tvätt med återcirkulerande vätska
 » Nebulisator för rent vatten slutsköljning
 » Luftpistol för slutlig torkning
 » Vatten / färgseparationssats ingår ej
 » Lösningsmedelzon
 » Förtvätt med Venturi pumpmatad återcirkulerande 

lösningsmedel
 » Venturi pumpen matar rent lösningsmedel
 » Nebulizer för slutsköljning med rent lösningsmedel
 » 100% rostfritt stål
 » ATEX II 2G
 » Tillval: KIT M för vatten och/eller lösningsmedel

Beskrivning
 » Combi-enhet, automatisk och manuell tvättning av vat-

tenburna och lösningsmedelsbaserade färger
 » Automatisk ventilation från arbetsområdet
 » Vattenzon
 » Förtvätt med pensel och pumpmatad återcirkulerande 

vätska
 » Nebulizer för slutsköljning med rent vatten
 » Luftpistol för slutlig torkning
 » Vatten / färg separation kit ingår
 » Lösningsmedelzon
 » Automatisk tvätt med membranpump som matar åter-

cirkulerande lösningsmedel
 » Mekaniskt block av locket med automatisk tvätt under 

rengöringscykeln
 » Venturi pumpen matar rent lösningsmedel
 » Nebulizer för slutsköljning med rent lösningsmedel
 » Lufttrycksregulator
 » 100% rostfritt stål
 » ATEX II 2G

Beskrivning
 » Combi-enhet för manuell tvättning av vattenburna och 

lösningsmedelsbaserade färger
 » Automatisk ventilation från arbetsområdet
 » Vattenzon
 » Förtvätt med pensel och pumpmatad återcirkulerande 

vätska
 » Nebulizer för slutsköljning med rent vatten
 » Luftpistol för slutlig torkning
 » Vatten / färg separation kit ingår
 » Lösningsmedelzon
 » Förtvätt med Venturi pumpmatad återcirkulerande 

lösningsmedel
 » Venturi pumpen matar rent lösningsmedel
 » Nebulizer för slutsköljning med rent lösningsmedel
 » 100% rostfritt stål
 » ATEX II 2G

Teknisk data
 » Vikt 55 kg
 » Mått mm 490 x 690 x 1490 h
 » Antal sprutpistoler per tvättcykel 1
 » Ståltankens kapacitet för vatten 50L
 » Drift pneumatisk / pneumatisk
 » Lufttryck min 6 - max 10 bar

ROSAUTO PISTOLTVÄTT COMBI MANUELL

ROSAUTO PISTOLTVÄTT COMBI HALV-AUTOMAT

ROSAUTO PISTOLTVÄTT COMBI MANUELL

R-L10

R-G40M

R-L20M

R-RE-5

R-RE-5

Mer information hittar du på sida 120.

R-RE-5

R-RE-5

Mer information hittar du på sida 120.

R-RE-10

R-RE-10

Mer information hittar du på sida 120.

R-RE-10

R-RE-10

Mer information hittar du på sida 120.

Tillbehör till Rosauto Pistoltvätt Combi Manuell

Tillbehör till Rosauto Pistoltvätt Combi Halv-Automat

R-RE-5

R-RE-5

Mer information hittar du på sida 120.

R-RE-10

R-RE-10

Mer information hittar du på sida 120.

Tillbehör till Rosauto Pistoltvätt Combi Manuell
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ROSAUTO PISTOLTVÄTT COMBI HEL-AUTOMAT

BESKRIVNING
 » Combi-enhet, automatisk och manuell tvättning av vat-

tenburna och lösningsmedelsbaserade färger
 » Automatisk ventilation från arbetsområdet
 » Vattenzon
 » Automatisk tvätt med membranpump som matar åter-

cirkulerande vätska
 » Slutsköljning med rent vatten matas av Venturi pump och 

nebulisator
 » Luftpistol för slutlig torkning
 » Vatten / färg separation kit ingår
 » Lösningsmedelzon
 » Automatisk tvätt med membranpump som matar åter-

cirkulerande vätska
 » Slutlig tvätt med rent lösningsmedel matad med en extra 

membranpump
 » Mekaniskt block av locket med automatisk tvätt under 

rengöringscykeln
 » Tvättar med Venturi-pumpen som matar recirkulerande 

lösningsmedel
 » Venturi pumpen matar rent lösningsmedel
 » Slutlig tvätt av nebulisator med rent lösningsmedel
 » Lufttrycksregulator
 » 100% rostfritt stål
 » ATEX II 2G

R-G60F

R-RE-5

R-RE-5

Mer information hittar du på sida 120.

R-RE-10

R-RE-10

Mer information hittar du på sida 120.

Tillbehör till Rosauto Pistoltvätt Combi Halv-Automat

Beskrivning
 » Tinnerdestillator 12 liter, finns även i utförande för instal-

lation tillsammans med pistoltvätt (R801B)

Teknisk data
 » Vikt: 79 kg
 » Mått: 510 x 720 x 1380 (höjd) mm
 » Destillerarens kapacitet: 12 L
 » Drift elektrisk kraft: 1 kW - 230 V
 » Arbetstemperatur: 2000 C
 » Cykeltid: 3 - 4 timmar
 » Mod. 801 - Deca Destillerare - Explosionssäker: 12 L

Deca Destillerare 12 L
 » Den explosionssäkra DECA DESTILLERAREN tillåter, 

tillsammans med utformningen av våra pistoltvättar, 
lösningsmedlen som används för tvättningen att återan-
vändas. Cykeln är helautomatisk. Genom att använda en 
enkel destillerare som använder det atmosfäriska trycket 
kan destilleraren separera de förorenande produkterna från 
det ursprungliga lösningsmedlet så att det kan återan-
vändas medan restprodukterna stannar i behållaren som 
enkelt kan tas bort efter destilleringscykeln. Kokningen 
av lösningsmedlet sker inne i beredaren som innehåller 
diatermisk olja som värms upp med en elektrisk resistor. 
Ångorna som bildas samlas i en luftkyld kondensator och 
skickas tillbaka till flytande form genom processen. 

 » Modellen levereras i 2 versioner: 
 » Art. 801-A: DECA-destilleraren kan tvätta själv och kan 

kombineras (även senare) med vår spraytvätt för tvätt och 
destillering i följd. I så fall är det nödvändigt att köpa pa-
ketet (säljs separat) som innehåller membran-luftpumpen 
och förbindelseslangarna: Art.801K. 
 » Art. 801-B: DECA-destilleraren är försedd med en mem-

bran-luftpump och slangar för att dra ut vätskan från en 
yttre behållare eller så kan den förbindas med vår sprayt-
vätt för att åstadkomma fördelarna med denna maskin som 
är beskriven i COMBI BÄSTA TVÄTT-DESTILLERARE Art. 
1801.

ROSAUTO DESTILLATOR 12L
R-801A

R-801B

Beskrivning
 » Kompakt pistoltvätt för vatten och lösningsmedel
 » Kompakt enhet; endast 45 x 31 x 83h cm
 » 4 tankar om 5 liter vardera
 » En pump med smutsig vätska för båda zonerna (förtvätt)
 » En nebulisator med ren vätska för båda zonerna 

(slutsköljning)
 » Borste för manuell tvättning
 » Fungerar med vatten plus tvättmedel och lösningsmedel
 » Tvättar hela sprutpistolen, sprutmunstycket, kopp, färg-

filter mm
 » Inbyggd ventilation
 » Luftpistol för torkning
 » Kan användas inuti eller utanför sprayboxen
 » 100% rostfritt stål
 » Vikt: 11 kg
 » Mått mm: 360 x 240 x 805 h
 » »Funktion: Pneumatik / Pneumatisk
 » »Lufttryck: 4 bar

ROSAUTO SPEEDY CLEAN
R-135
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R-RE-5

R-RE-5

Mer information hittar du på sida 120.

R-RE-10

R-RE-10

Mer information hittar du på sida 120.

Tillbehör till RosAuto Speedy Clean

21007, INP Tinner Destilator Di15A
 » Formeco Destillator
 » I Formecos destillationsanläggningar kan man återvin-

na upp till 98 % av lösnings-medel som är förorenade av 
harts, pigment, bläck, olja, fett etc.
 » Det förorenade lösningsmedelet destilleras, varvid det 

förångade och renade medlet kyls ned och automatiskt 
tappas i ett uppsamlingskärl. Processen förändrar inte vare 
sig funktionen eller kemin hos lösningsmedlet. Efter rening 
kan återanvändas om och om igen.
 » Utrustningarna är försedda med säkerhetstermostat 

som stoppar processen automatiskt om det uppstår fel i 
maskinen. 

Utrustningarna uppfyller följande krav:
 » Explosionssäker enl. elektronisk skyddsklass EEX od IIB 

T3
 » Mekanisk skyddsklass IP 44
 » CE-märkt
 » Godkänd av Statens Elektriska inspektion.
 » Godkänd av TÜV

Teknisk data
 » Burk och papperspress
 » Vikt: 200 kg
 » Mått: 840 x 500 x 1660 (höjd) mm
 » Laddningsdörrens mått: 720 x 310 mm
 » Hoptryckningsutrymme: 700 x 450 x 770 (höjd) mm
 » Kolvkraft: 8 bar - 980 kg
 » Förpackningsvikt: 30 + 35 kg
 » Mod. 201 - LUFTTRYCKSPRESS JOLLY - för hoptry-

ckning av burkar och förpackningar

21008, INP Tinner Destilator Di30A
 » I Formecos destillationsanläggningar kan man återvin-

na upp till 98 % av lösnings-medel som är förorenade av 
harts, pigment, bläck, olja, fett etc.
 » Det förorenade lösningsmedelt destilleras, varvid det 

förångade och renade medlet kyls ned och automatiskt 
tappas i ett uppsamlingskärl. Processen förändrar inte vare 
sig funktionen eller kemin hos lösningsmedlet. Efter rening 
kan återanvändas om och om igen.
 » Utrustningarna är försedda med säkerhetstermostat 

som stoppar processen automatiskt om det uppstår fel i 
maskinen. 

21019, Filterpåsar till INP 21008

INP TINNER DESTILATOR

ROSAUTO PAPPERS- OCH BURKPRESS

21007 15 liter

R-201

21008 30 liter

21019

Återvinning av lösningsmedel genom destillation 

Filterpåse

 » Vår “Jolly” tryckpress är en maskin som packar ihop 
papper, kartong och andra relativt vikbara material. Den 
förminskar volymen av avfall väsentligt och förenklar man-
uell hopbuntning och avfallshantering. Packat avfall som är 
lätt kan enkelt hanteras manuellt. En speciell pall levereras 
med enheten. När den sätts i pressen trycker den ihop 
använda burkar upp till max diameter 30.

Teknisk data
 » Vikt: 95 kg
 » Mått: 500 x 450 x 1780 (höjd) mm
 » Hoptryckningsutrymme: 370 x 350 x 580 (höjd) mm
 » Kolvkraft: 8 bar - 1600 kg
 » Lufttryckspressen har en dubbel säkerhetsanordning och 

kan trycka ihop stålburkar av varierande storlek upp till 30 
liter. Burkarna måste vara öppna och helt tömda.

Teknisk data
 » Vikt: 62 kg
 » Mått: 1090 x 690 x 1465 (höjd) mm
 » Utsugsrör diameter: 150 mm
 » Drift: Tryckluft
 » Lufttryck: Min 6 - Max 10 bar

Beskrivning
 » Lösdelstvätt
 » Pneumatisk
 » Lufttryck: min 8 - max 10 bar
 » Mått: 620 x 620 x 1250 mm
 » Arbetsbänkens invändiga mått: 610 x 610 x 85 mm

 » Komprimering av burkar upp till 30 L

 » Arbetsbord i rostfritt, med utsug
 » För rengöring av sprututrustning m.m.

ROSAUTO BURKPRESS UPP TILL 30L

ROSAUTO MIXBORD ROSTFRITT

ROSAUTO LÖSDELSTVÄTT MANUELL

R-206

R-250BX

R-510
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Teknisk data
 » Mobil Lösdelstvätt
 » Perfekt för tvätt med lösningsmedel eller vattenbaserat
 » För mekaniska delar och bromsar
 » Tvätta med pensel matad med pumpen
 » Lutande yta för tvätt under lyften
 » Justerbar höjd med hjälp av gasdämp
 » Luftpistol för slutlig torkning
 » Vikt 41 kg
 » Externa dimensioner mm 600 x 810 x 1040 h
 » Arbetsyta dimensioner mm 750 x 590 x 145 h
 » Drift pneumatisk / pneumatisk
 » Lufttryck min 6 - max 10 bar
 » ATEX II 3GD

Beskrivning
 » Automatisk Detaljtvätt för lösningsmedel
 » Perfekt för tvätt för lösningsmedel eller vattenbaserat 
 » För små mekaniska delar
 » Automatisk tvätt med fasta munstycken med en mem-

branpump
 » Automatisk ventilation
 » Uttagbar korg
 » ATEX II 2G
 » Vikt: 85 kg
 » Mått utvändigt i mm: Bredd 720 x Djup 880 x Höjd 1260 
 » Dimension på frånluftskanal i mm: 150 ø
 » Rekommenderat lufttryck: Min 6 - Max 10 bar

Beskrivning
 » Koncentrerat tvättmedel för vattenfärg

ROSAUTO LÖSDELS- BROMSTVÄTT

ROSAUTO DETALJTVÄTT “BIG”

ROSAUTO REMOVER

R-521

R-722

R-RE-5 5 liter

R-RE-10 10 liter
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ÖVRIGT
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Användningsområde
 » Handslipkloss för torrslipning

Användningsområde
 » Handslipkloss för torrslipning

Användningsområde
 » Handslipkloss i set med utbytbara plattor.

Användningsområde
 » Handslipkloss för torrslipning

Användningsområde
 » Flexibel hand slip kloss för torr slipning med dammutsug. 

Genom att använda det svarta handtaget där en skruv sit-
ter så kan man lätt anpassa klossen till ytor som är konka-
va, konvexa och plana.

Kännetecken
 » För bearbetning med 70x125mm slippapper.

Kännetecken
 » För bearbetning med 70x198mm slippapper.

Kännetecken
 » Handslipkloss i set med utsug till slippapper 70x198. 

Med de utbytbara plattorna kan lika geometrier slipas. 
Slangdiametern kan justeras. 4 stycken olika plattor med-
följer.

Kännetecken
 » För bearbetning med 70x400mm slippapper

Kännetecken
 » För bearbetning med slipapper 70x400mm.

VELCRO SANDING BLOCK 70X125 8-H

VELCRO SANDING BLOCK 70X198 8-H

VELCRO SANDING BLOCK 70X198 22-H KIT

VELCRO SANDING BLOCK 70X400 14-H

VELCRO SANDING BLOCK FLEX 70X400 14-H

5-141961

5-141962

5-148702

5-141964

5-150088

Användningsområde
 » Handslipkloss för torrslipning

Anordning
 » Solid ABS-bräda för bättre arrangemang och snabbare 

tillgång till slipklossar och underläggsplattor i verkstaden.

Användningsområde
 » Denna nya Soft Interface Pad används som mjukt un-

derlag för Finishline slipskivor. Den ger en avsevärt finare 
slipbild

Användning
 » Finish Sander Back Pad 77 mm är en reservdel för vår 

Finish Sander RC9332.

Kännetecken
 » För bearbetning med 115x230mm slippapper

Egenskaper
 » ABS plastbräda, svart med CARSYSTEM Logo
 » VELCRO®-ränder för säker hållning
 » Storlek 70 x 58 cm
 » Snabb montering på väggen

Kännetecken
 » Mjuk Soft Interface Pad med kardborrefäste och en 

diameter på 73 mm. Den här dynan används som underlag 
för slipskivor inom finish (Finishline). Den ger en finare slip-
bild, vilket reducerar det efterföljande poleringsarbetet.

Egenskaper
 » Reservdel för slip- och poleringsområdet.

Hanteringsanvisning
 » Leverans utan slipklossar och underläggssplattor.

VELCRO SANDING BLOCK 115X230 10-H

VELCRO VÄGGDISPENSER

SOFT INTERFACE MELLANLÄGG 73MM

CS STÖDPLATTA 77MM

5-141963

5-150468

5-144923

5-144917
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VELCRO SANDING BLOCK 150MM KIT

BESKRIVNING

EGENSKAPER

BEARBETNINGSVERKTYG

 » Lämplig för slipning av spackel, filler och basfärg.

 » En handslipkloss med utsug för användning av 
150 mm slippapper. Bra utsug och lätt att byta dem 
olika geometriska plattorna på klossen.

 » För bearbetning med 150 mm slippapper.

5-151904

Egenskaper
 » Carsystem Pad Saver är en 3 mm hög mellanläggsplatta 

med 150 mm diameter vilket är perfekt kompatibelt för alla 
vanliga 150 mm underläggsplattor. Pad Saver används mel-
lan underläggsplattan och det slippappret som ger skydd 
mot slitage på kardborren. 
 » Med hjälp av 97 hål är den kompatibel för nästan alla
 » slippapper, mellanläggsplattor och underläggsplattor på 

marknaden.

Kännetecken
 » CS Interface Pads Mjuka 150 mm i 5 mm och 10 mm 

tjocklek stöder användaren under slipningen och ger per-
fekt ytjustering för slipappret även vid ojämna ytor.
 » CS Interface Pads Soft passar perfekt för fin- och kant-

slipningsprocesser.

Användningsområde
 » CS - Excenter Back Pad Multi Premium är en medelhård 

slipplatta som lämpar sig för samtliga sliparbeten inom 
bilindustri,karosseritillverkning,lackeringsförberedning,luft-
fartsindustri, tåg- och busstillverkning, båttillverkning,-
metall- och träbearbetning.

Kännetecken
 » CS - Excenter Back Pad Multi Premium slipplatta är en 

universellt användbar stödplatta för allavanliga excenter-
slipmaskiner som finns på marknaden. Speciella hål och 
strömningskanler i kombination med våra nya Greenline 
15-håls slipskivor åstadkommer en upp till 20 % högre 
sugeffekt. Detta förlänger papprets livslängd avsevärt. 
Dessutom används en ny sorts kardborre med förbättrade 
häftegenskaper,vilket förbättrar plattans kvalitet och håll-
barhet. De många hålen gör att alla våra slipskivor som 6.1 
hål, 9-hål och 15-hål kan användas.
 » Den nya CS - Excenter Back Pad Multi Premium kan 

användas för vitt skilda ytor, som t.ex. slipning av filler, 
grunder, spackel, lacker, reptåliga beläggningar. Men även 
för stål, aluminium, trä, gelcoats.

Teknisk information
 » 97 hål
 » Diameter: 150 mm
 » Kardborreband: röd
 » Höjd: 5 mm och 10 mm

CS PAD SAVER

CS INTERF PAD SOFT

STÖDPLATTA MULTI PREMIUM 15 HÅL GRIP

5-154099

5-154198 10 mm

5-145027

5-154199 5 mm
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Egenskaper
 » Carsystem Fusion Pads är underläggsplatat med 150 mm 

diameter.
 » Genom de tre olika densiteterna är Fusion Pads lämpliga 

för alla vanliga slipprocesser.
 » På grund av den speciella stansningen är sugningen op-

timerad och undviker igensättning av slippappret.
 » En enastående balans minimerar vibrationerna under 

slipningen och gör Carsystem Fusion Pad till den perfekta 
underläggsplattan.

Användningsområde
 » Classic: för 310ml patroner

Användningsområde
 » Top: för 310 ml patroner och aluminiumpåsar till max. 

400ml

Teknisk information
 » 97 hål
 » 42 sughål
 » 55 hål för att avleda damm i speciella kanaler
 » Diameter: 150 mm
 » Vikt: 130 g
 » Kardborreband: röd

Skum
 » Mjuk - orange
 » Medium - svart
 » Hård - blå

CS FUSION BACK PAD

UNIFLEX FOGPISTOL CLASSIC

UNIFLEX FOGPISTOL TOP

5-154197

5-135108

5-139286

Hård Blå 150 mm

5-154196 Medium Svart 150 mm

5-154195 Soft Orange 150 mm Användningsområde
 » Exakt dosering av polyesterspackel och härdare för att 

undvika feldoseringar.
 » Härdartillsatsmängden kan ställas in.

Användningsområde
 » Exakt dosering av polyesterspackel och härdare, med 

högsta fyllningsbekvämlighet. feldoseringar undviks genom 
definierade härdartillsatsmängder.

Kännetecken
 » Flyttbar,behändig maskin för 3 kg patroner för manuell 

användning.

Kännetecken
 » Robust, stationär maskin för väggmontering.Trycklufts-

driven. A3C=för 3kg patroner, A10C=för 10kg patroner.

DISPENSER FÖR 3KG PATRON MANUELL

DISPENSER PATRON AUTOMATISK

5-123892

5-123859 3 kg

5-123840 10 kg

Kännetecken
 » Okrossbar och lösningsmedelsbeständig plastspackel-

spade 11,5cm

SPACKELSPADE PLAST 115X77MM RÖD
5-146961
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SPEEDMIXER II 3 KG S/N CS EASY CLEAN BOX

ANVÄNDNINGSOMRÅDE ANVÄNDNINGSOMRÅDE
 » Speedmixern ger ett perfekt färdigblandat spack-

el- homogent och utan luftbubblor.
 » Spackelrengörare för t.ex. produkter som (5-

146.961), (5-139.356) dvs spackelspadar av olika 
slag. 
 » Du öppnar locket och fyller med thinner. Inuti be-

hållaren finns en slipduk (Mattflex) som ser till att 
det bli friktion när du drar av din spackelspade. 

5-143348 5-153206
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Beskrivning
 » Japanspackel i sats om fyra 5,8,10 och 12cm.

Användningsområde
 » Lösningsmedelsbeständig gummispatel för bearbetning 

av polyesterspackel.

Användningsområde
 » Stålspatel med lösningsmedelsbeständigt plasthandtag.

Kännetecken
 » Blandskiva i plast.

SPACKELSPADE “JAPANSET” 4 ST (5/8/10/12CM)

GUMMISPACKEL

GUMMISPACKEL

CS BLANDSKIVA (PLAST)

5-139356

5-137433

5-137435

5-142889

100mm

60mm

5-137434

5-137436

5-137437

80mm

80mm

100mm

Bearbetningsverktyg
 » Spackelblandningsbricka för bearbetning av polyester-

spackelmassor. Spacklet blandas på spackelblandnings-
brickan. Efter torkning kan det översta bladet rivas bort 
och bearbetas vidare på spackelblandningsbrickan.

Beskrivning
 » INP Protection Film 
 » En självhäftande skyddsfolie för användning på färgblan-

dingsbord, golv etc. 
 » Finns i storlekar: 100 cm x 25 m, 60 cm x 25 m och 60 

cm x 10 m

Beskrivning
 » Svetstäcke för dörr med magneter, dubbla lager. Storlek. 

2x1,15 m

Beskrivning
 » Termometern är gjord för mätning av objektens yttertem-

peratur. Den ger en temperatur utan att ha kontakt med 
objektet. Temperaturskalan är mellan -33grader till +220 
grader.

BLANDSKIVA

INP PROTECTION FILM

INP SVETS SKYDD FÖR DÖRR

TERMOMETER INFRARÖD MINI

5-142206

14200

18008

5-144557

60 cm x 10 m

14201 60 cm x 25 m

14202 100 cm x 25 m
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Beskrivning
 » Verkstadshink 10 liter

Användningsområde
 » Carsystem Allround-arbetskniv.

Kännetecken
 » Den ny film kniv kännetecknas av ett långt liv, har en 

speciell beläggning blad som garanterar hög skärhastighet.

Kännetecken
 » Pensel med speciella nylonstrån för bearbetning av 

karosseritätningsmassa.

HINK 10LIT

CS KNIV

FOLIEKNIV PREMIUM 2ST

NYLONBORSTE 30 MM

5-139442 

5-143894

5-151513

5-141453

Beskrivning
 » Pistol för 50ml patron.

Beskrivning
 » Blandningsspets för 50ml patroner.

Kännetecken
 » Längd 8cm.

Användningsområde
 » Säkerhetsblad för borttagning av spraydimma från bilru-

tor.

DOSERINGSPISTOL PLASTREPARATION 2-KOMPONENT

BLANDNINGSMUNSTYCKE PLASTREPARATION 2-KOMP.

KLICKSKRAPA METALL

5-140927

5-140926

5-140984 Klickskrapa

5-140985 Blad till klickskrapa
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GHIBLI F VARMLUFTSAPPARAT 230V, 2000W

BESKRIVNING

TEKNISK DATA

 » GHIBLI F
 » Universellt verktyg för svetsning och krympning. 

Tvåstegs luftflödesomkoppling och steglös tem-
peratur.
 » Universellt verktyg för svetsning och krympning
 » Svetsresultat oberoende av spänningsfluktua-

tioner och omgivande temperatur
 » Tvåstegsvalbart luftflöde
 » Omfattande utbud av tillbehör

 » Spänning V ~ 100
 » Strömförbrukning W 1500
 » Frekvens Hz 50/60
 » Temperatur ° C 20 - 600
 » Luftflöde (20 ° C) l / min Nivå 2: 300, Nivå 3: 350
 » Tryckstatisk Pa Nivå 2: 1500 (15 mbar), Nivå 3: 

2100 (21 mbar)
 » Bullerutsläppsnivå LpA dB 65
 » Storlek (L x B x H) mm 195 x 85 x 160, handtag 

Ø 57
 » Vikt kg 1,25 (med 3 m sladd)

101881

Beskrivning
 » GHIBLI AW - Robust och ergonomisk.
 » GHIBLI AW är den robusta och ergonomiska värme-

pannan som används för att krympa i tillverkning av 
kablar, uppvärmning och formning inom bilindustrin, 
varvtalssvetsning av lastbilsbeläggning och avbearbetning 
av plastdetaljer.
 » Tack vare den lättanvända tvåkomponentramen passar 

GHIBLI AW perfekt i handen. Temperatur- och luftvoly-
men kan enkelt justeras med den beprövade och intuitiva 
“e-Drive” -enheten. Stativet som ingår i leveransomfån-
get och den praktiska suspensionen gör arbetet enklare. 
Luftfiltret kan lätt avlägsnas och rengöras. Och naturligtvis 
passar alla munstyckena från sin föregångare den nya 
GHIBLI AW.

Triac AT
 » Den nya TRIAC AT är ett intelligent men robust het-

luftverktyg för svetsning och krympande plast. Den är 
utformad för behoven av även den mest krävande profes-
sionella. 
 » TRIAC AT Innehåller en ergonomisk design, säker hanter-

ing och ett modernt utseende.
 » Allt enkelt: Intuitiv hantering med beprövad “e-Drive”-en-

het.
 » Allt i sikte: Tydligt synlig information på den stora 

“e-Drive”-skärmen.

Triac ST
 » Ergonomisk värmepistol
 » Digital temperaturkontroll
 » Femstegs luftvolymkontroll
 » “e-Drive” -enhet för optimal processkontroll
 » 100% Swiss Made
 » Värmepistol GHIBLI AW

Teknisk data
 » Spänning V ~ 230/120/100
 » Frekvens Hz 50/60
 » Effekt W 1600/1800/1500
 » Temperatur ° C 40 - 620 °
 » Luftvolym l / min 140 - 270
 » ø munstyckshållare mm 36,5 (1,5 tum)
 » Utsläpp dB (A) 67
 » Mått (L × W × H) mm 280 × 220 × 90

Teknisk data
 » Spänning V ~ 230/120/100
 » Frekvens Hz 50/60
 » Effekt W 1600/1800/1500
 » Temperatur ° C 40 - 620 °

GHIBLI AW 2300 W

LEISTER VARMLUFT SVETSMASKIN TRIAC

148061

141314 Triac AT

141227 Triac ST
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ELCOMETER KIT MYMÄTARE

BESKRIVNING
 » Inspektionskit för billackering YKIT AUTOMO-

TIVE-1, utförd enligt bifogade broschyr.
 » Kittet innehåller en ELCOMETER 311CFNFBI som 

mäter lackskikt på karosseriplåt, dvs omagnetiska 
skikt på magnetiska basmaterial samt icke-metal-
liska ytskikt på omagnetiska metalliska basma-
terial, t ex färg på aluminium . 311CFNFBI har 10 
µm upplösning, mätområde 0 - 500 µm. ELCOM-
ETER 311C1FNF är förkalibrerad för bilkaross och 
behöver inte kalibreras. Förutom Elcometer 311 
innehåller även kittet en testplåt för Al & stål, kali-
breringsfolier samt en ficklampa med förstoring för 
kontroll av lackskador.
 » Levereras i en transportväska med plats för 

ovanstående instrument.

YKIT-AUTOMOTIVE-1

Beskrivning
 » Nästa generations billacksmätare för skadereparationer
 » Nya Elcometer 311 billacksmätare är den snabbaste 

mymätaren på marknaden idag. Mäter snabb och lätt upp 
bilens lackskikt och ger dessutom ett värde på lackskiktets 
totala kvalitet.
 » Elcometer 311 känner direkt av underlaget och växlar 

själv mätteknik beroende på om mätning sker på stål eller 
aluminiumkaross. Instrumentet har ett extra robust yttre 
och lämpar sig för mätning i alla miljöer.
 » Med Elcometer 311 kan du snabbt och lätt identifiera:
 » Dolda plåtreparationer
 » Krockskador
 » Omlackering
 » Lappade delar av bilens kaross
 » Kompatibelt med Elcomaster mjukvara som finns för PC 

såväl som mobil app. Överföring av mätvärden sker direkt 
via USB eller bluetooth. 
 » Ex) starta appen Elcomaster på din telefon - anslut 

instrumentet och mät. Efter avslutad mätning kan du direkt 
skapa en proffsig rapport över bilens lack.

Elcometer 311 viktigaste funktioner:
 » Snabba mätningar för snabb inspektion
 » Mätning på både stål och aluminium utan knapptryckning
 » Förkalibrerad för bilkaross - direkt färdig för mätning
 » Ergonomisk design med autoroterande display
 » Trådlös överföring av mätvärden med bluetooth
 » Upplyst display i färg
 » Svenska instruktioner direkt i displayen
 » Damm och stötsäker IP 64
 » Vattensäker och reptålig display i färg
 » Elcometer 311 visar även statistik direkt i displayen under 

mätning. Du ser snabbt hur många mätningar som gjorts, 
aktuellt medelvärde, högsta och lägsta mätvärde mm.

MYMÄTARE ELCOMETER 311 STÅL
A311CFBI Stål

A311CFNFBI Stål, Alu

A311CFNFTI Stål, Alu + Bluetooth

Beskrivning
 » Inspektionskit för billackering YKIT AUTOMOTIVE-2, 

utförd enligt bifogade broschyr.
 » Kittet innehåller en ELCOMETER 311CFNFBI som mäter 

lackskikt på karosseriplåt, dvs omagnetiska skikt på 
magnetiska basmaterial samt icke-metalliska ytskikt på 
omagnetiska metalliska basmaterial, t ex färg på aluminium 
. 311CFNFBI har 10 µm upplösning, mätområde 0 - 500 µm. 
ELCOMETER 311C1FNF är förkalibrerad för bilkaross och 
behöver inte kalibreras. Förutom Elcometer 311 innehåller 
även kittet en testplåt för Al & stål, kalibreringsfolier, digital 
IR-termometer Elcometer 214L samt en ficklampa med 
förstoring för kontroll av lackskador.
 » Levereras i en transportväska med plats för ovanstående 

instrument

ELCOMETER 311 KIT MYMÄTARE
YKIT-AUTOMOTIVE-2
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Fördelar
 » Robust och hållbar
 » Snabb lyftning
 » Bekvämlighet
 » Lätt att använda

Fördelar
 » Hög stabilitet
 » Förbättrad säkerhet
 » Hållbarhet
 » Lätt att använda

Funktioner
 » Kraftigt stålsvetsat chassi med förstärkta fälgar
 » Två pumpar och en fotpedal 

CP DOMKRAFT

CP PALLBOCK

CP80015

CP82060

1,5 ton

6 ton

CP80020

CP82030

2 ton

3 ton

CP80030

CP82020

3 ton

2 ton
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Carsystem Sweden AB

Gavénius väg 5

141 60 Huddinge

Telefon: +46 (0) 8 449 85 40

Fax: +46 (0) 8 779 81 88

Email: info@carsystem.se
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