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NITO - THE STRONGEST CONNECTION

NITO II Industripistol
En robust pistol til spule- og rengøringsopgaver
inden for industri og håndværk - tåler op til 90° 
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Til spule- og rengøringsopgaver  
inden for industri og håndværk

Tekniske specifikationer:

Arbejdstryk: Max. 25 bar
Temperatur: Max. 90° C
Vægt: 0,7 Kg

Volumenflow (v/5 bar):
2-dyse: 20 l/min. 3-dyse: 30 l/min.
4-dyse: 40 l/min. 6-dyse: 60 l/min.

Materialer:
Ventilhus: Kokillestøbt aluminium
Ventildele: Messing MS58  
og rustfrit stål EN 1.4523
Pakninger: EPDM / NBR
Plastdele: Orgalloy
Tilkoblingsmuligheder:
3/4” indvendigt RG (standard)
NITO nippel: 1/2”, 3/4” og 1”
Slangespids: 1/2”, 3/4” og 1”

 30515A3 NITO II Industri Pistol med sikkerhedskoblinger 

 30550A3 NITO II Industri Pistol med 40 l dyse og 3/4” indvendig gevind 

 30800A3 NITO II Combi Industri Pistol med 3/4” indvendig gevind 

 30210A0 NITO II Suppleringsdysesæt

NITO II Industripistol

Varenr.   

NITO II Industripistol er udstyret med en trinløs regulering og nem justering af strålemønstret. 
Pistolen er udstyret med en spids dyse i kemikalieresistent gummi, der beskytter mod slag 
og stød.

Anvendelse:
Til spule- og rengøringsopgaver inden for industri og håndværk, hvor man ønsker en robust 
og vandbesparende pistol
Til vand med eller uden sæbeopløsning, f.eks. afskylning, afvaskning, spuling og sæbeudlægning
Strålen er trinløs variabel fra en koncentreret stråle til en stråle med en spredningsvinkel på 
60°
 Justerbar strålekarakteristik uden brug af værktøj
Af sikkerhedshensyn er pistolen aflåselig, således at aftrækkeren ikke kan trykkes ind, når 
låsen er i funktion
  Beskyttelse af hånden mod varme
Ergonomisk korrekt design
Den yderste dyse på pistolen er udført i kemikalieresistent gummi, der beskytter pistolen ved 
at optage udefrakommende slag og stød.
Tåler ikke damp
  Undgå skoldning: Brug sikkerhedskoblinger

Produceret på egen fabrik i Danmark.

Øvrige NITO produkter

NITO Original koblinger NITO rustfrie koblinger NITO Click koblinger NITO højtrykskoblinger NITO sikkerhedskoblinger

De viste produkter udgør kun et udsnit af vores sortiment. 

Se hele programmet på vores hjemmeside eller kontakt NITO.

NITO pistoler


