
APP Nr 110110

Pistolet do konserwacji z wymiennym zestawem natryskowym
NTools PK 2 KIT

Pistolet natryskowy ssący NTools PK 2 KIT 
przeznaczony do natryskowego nanoszenia 
strukturalnych powłok ochronnych,  
mas bitumicznych oraz preparatów  
do zabezpieczania karoserii przed  
uderzeniami kamieni. 

W zestawie znajdują się:
-  1 x korpus pistoletu
-  2 x zespół natryskowy
- 2 x wąż ssący (dł. 24 cm, ⌀ 8 mm)

regulowana dysza 0-5 mm
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aluminiowy korpus

odporny na rozpuszczalniki

bagnetowy system
mocowania zespołu 
natryskowego
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Budowa / parametry techniczne:

Pistolet do konserwacji  
z wymiennym zestawem natryskowym

NTools PK 2 KIT

5 aluminiowy
korpus
trwały i lekki

4 bagnetowy system
mocowania zespołu 
natryskowego
pozwala na szybką wymianę zużytej, 
zabrudzonej końcówki

2 zespół natryskowy
wymienny, z nylonu,  
odporny na rozpuszczalniki

1 regulowana dysza
od 0 do 5 mm - umożliwia regulację  
ilości i struktury natryskiwanej masy 

3 wąż ssący
dł. 24cm, ⌀8mm

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE :

Nr APP 110110ZN
NTools ZN 6 SET 
Wymienny zestaw natryskowy  
do NTools PK 2 KIT (zestaw 6szt.)

Dane techniczne: NTools PK 2 KIT:
Dysza regulowana 0 – 5 mm
Wlot powietrza wtyczka szybkozłączki EURO 1/4”
Ciśnienie robocze 3,0 – 6,0 BAR
Materiał korpusu aluminium
Materiał zespołu natryskowego nylon

1 2 3 4 5

Uwaga!
  W zestawie z pistoletem NTools PK 2 KIT są:
    dwa wymienne zespoły natryskowe  
       z dwoma wężami ssącymi. 240 m

m
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ROLNICTWO: 

maszyny
rolnicze

pługi 

silosy 

przyczepy 

INNE: 

pojemniki 
recyklingo-
we

bramy podjazdy 

taczki skrzynki 
narzędziowe

PRZEMYSŁ 
STOCZNIOWY: 

kadłuby 

łodzie 
żaglowe

kajaki 

doki 

MOTORYZACJA: PRZEMYSŁ:

zabezpieczenie karoserii:
samochody terenowe,
kempingowe oraz Off-Road

pojazdy użytkowe
(np. wózki widłowe) 
 

stopnie 
nadwozia

magazyny, hangary 

wnęki kół wagony towarowe 
i cysterny

przyczepy zewnętrzne części 
zbiorników

podłogi i powierzchnie 
ładunkowe

zewnętrzne części 
rurociągów

obudowy maszyn 
oraz urządzeń

felgi rampy 
wjazdowe- 
załadunkowe

wnętrze bagażników, 
skrzynie

skrzynie
załadunkowe

OBSZARY ZASTOSOWANIA PISTOLETU NTools PK 2 KIT:

motoryzacja, warsztaty remontowe, przemysł, zakłady produkcyjne

Pistolet do konserwacji  
z wymiennym zestawem natryskowym

NTools PK 2 KIT
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NTools PK 2 KIT APP nr 110110 współpracuje z:

APP nr 
050099 – 050100 

APP nr 
050101-050103

APP nr 
050110 – 050112 

APP nr 
050601

APP nr 
050502

APP nr 
050700

APP nr
050702

APP U100  
UBS

APP U200  
UBS

APP U210  
2w1

APP B100  
Autobit

APP W100  
WAX

APP C300  
Predator 3:1

APP Tint  
Predator 3:1

Preparat 
do ochrony 
karoserii przed  
uderzeniami  
kamieni 

Preparat 
do ochrony 
karoserii przed 
uderzeniami 
kamieni

Preparat do 
ochrony karoserii 
przed uderzeniami 
kamieni 
+ masa natryskowa

Preparat  
bitumiczny  
do zabezpieczania 
podwozia,  
natrysk

Preparat 
woskowy  
do zabezpieczania 
podwozia

Dwuskładnikowa 
poliuretanowa 
strukturalna  
powłoka ochronna 

Dwuskładnikowa 
poliuretanowa 
strukturalna  
powłoka ochronna

czarny / szary czarny / szary / białybiały czarny / szary / białybiały czarny antracyt czarny do dobarwiania
1,00 kg 1,0 L 1,0 L 1,0 L 1,0 L 600 ml 600 ml

APP Nr Nazwa produktu Opakowanie 

110110 NTools PK 2 KIT - Pistolet do konserwacji z wymiennym zestawem natryskowym 1 szt. (korpus) +2 szt. (zespoły natryskowe)
110110ZN NTools ZN 6 SET - Wymienny zestaw natryskowy do NTools PK 2 KIT 6 szt. (zespoły natryskowe)

ZA
LE

TY

Łatwo wymienny  
zespół natryskowy
z bagnetowym systemem  
mocowania typu „CLICK”

Regulowana  
dysza 0-5 mm 
umożliwia regulację ilości  
i struktury natryskiwanego  
preparatu

Jako pistolet  
do przedmuchiwania 
po odpięciu zespołu natryskowego 
pistolet może być wykorzystany do 
odmuchania z pyłu elementu przed 
naniesieniem preparatu

Trwały i lekki 
korpus 
wykonany z lekkiego aluminium,  
w komplecie wtyczka szybkozłączki 
EURO ¼ cala

Przeznaczony do typowych  
1 litrowych opakowań  
ze specjalnym gwintem 42 x 3mm  
i standardową wysokością ok. 22 cm

Wszechstronność  
zastosowania 
możliwość zastosowania z większością natryskowych  
preparatów do ochrony i konserwacji

Pistolet do konserwacji  
z wymiennym zestawem natryskowym

NTools PK 2 KIT


