NTools PZSS

Pneumatyczny zestaw do wycinania szyb samochodowych
APP Nr 139570N
NTools PZSS to profesjonalny zestaw
zaprojektowany z myślą o fachowej i szybkiej
wymianie szyb samochodowych, przy pomocy
specjalnie ukształtowanych do tego celu ostrzy.
Umożliwia łatwe, wygodne i bezpieczne wycięcie szyby
przez jedną osobę lub innego elementu mocowanego
na uszczelkach gumowych, klejach, silikonach.
Zestaw wyposażony jest w nóż pneumatyczny,
oraz zestaw 5 ostrzy zróżnicowanych pod względem
wielkości i kształtu. Dodatkowo komplet dopełniają
dwie specjalne przyssawki do wyciągania wyciętych
szyb. Cały zestaw umieszczony jest w solidnej walizce
z tworzywa sztucznego.

CECHY:
5 ostrzy zróżnicowanych
pod względem wielkości i kształtu.
Zużycie powietrza tylko 113 l/min,
daje możliwość zastosowania
kompresora o niższej wydajności.
Skok 3 mm i prędkość robocza
- aż 20000 cykli/min.
Niewielka waga narzędzia
– tylko 970 g.
Zgodność urządzenia z europejskimi
standardami zapewnia oznaczenie CE.
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Pneumatyczny zestaw do wycinania szyb samochodowych

Budowa:
1. BEZPIECZNA I ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA
zaprojektowana w taki sposób, żeby do minimum zredukować zagrożenie i zwiększyć komfort pracy.

2. SOLIDNA I KOMPAKTOWA OBUDOWA
wykonana z trwałych i lekkich materiałów odpornych na warunki warsztatowe pozwala na
pracę za pomocą jednej ręki nawet w trudno dostępnych miejscach.

3. ZAWÓR DŁAWIĄCY
umożliwia płynną regulację prędkości roboczej w zakresie 0-20000 cykli/min.

4. BLOKADA DŹWIGNI PRZEPUSTNICY
zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem urządzenia i gwarantuje bezpieczeństwo
podczas pracy.

5. OSŁONIĘTY PRZEWÓD PRZYŁĄCZA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
zapobiega jego uszkodzeniu i zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy.

6. GŁOWICA ROBOCZA NOŻA
z uniwersalnym mocowaniem umożliwia stosowanie popularnych na rynku ostrzy.

7. PODWÓJNE PRZYSSAWKI PRZEGUBOWE (ø115 mm) + PAS Z KLAMRĄ

do przenoszenia i montażu szyb samochodowych. Przyssawki posiadają podwójne ruchome ramiona
umożliwiające chwyt nawet mocno wygiętych szyb. Udźwig do 75 kg - równolegle.
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Pneumatyczny zestaw do wycinania szyb samochodowych

W ZESTAWIE:
•
•
•
•
•
•
•
•

nóż pneumatyczny do wycinania szyb,
zestaw ostrzy do noża – 5 szt.,
przyssawki manipulacyjne – 2 szt.,
pas mocujący z klamrą,
wtyczka szybkozłączki sprężonego powietrza ¼” gwint zewnętrzny,
klucz imbusowy do wymiany ostrzy,
olej do urządzeń pneumatycznych (30 ml),
instrukcja obsługi.

Nóż (piła) współpracuje z dostępnymi w ofercie APP ostrzami do wycinania szyb:
APP nr

Nazwa produktu

Długość

139910*

APP ODS 1

Ostrze proste do piły do wycinania szyb

57 mm

139911*

APP ODS 2

Ostrze proste do piły do wycinania szyb

90 mm

139912

APP ODS 3

Ostrze haczykowate do piły do wycinania szyb

18 mm

139913

APP ODS 4

Ostrze haczykowate do piły do wycinania szyb

36 mm

139914

APP ODS 5

Ostrze haczykowate do piły do wycinania szyb

60 mm

139915

APP ODS 6

Ostrze haczykowate do piły do wycinania szyb

90 mm

139916*

APP ODS 7

Ostrze zagięte cienkie do piły do wycinania szyb

50 mm

139917

APP ODS 8

Ostrze proste do piły do wycinania szyb

8 mm

139918*

APP ODS 9

Ostrze proste do piły do wycinania szyb

35 mm

139919

APP ODS 10

Ostrze proste cienkie ząbkowane do piły do wycinania szyb

35 mm

139920

APP ODS 11

Ostrze zagięte cienkie do piły do wycinania szyb

35 mm

139921*

APP ODS 12

Ostrze haczykowate do piły do wycinania szyb

24 mm

Zdjęcie

*Ostrza wchodzące w skład zestawu NTools PZSS.
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Dane techniczne:
APP Nr 139570N

Pneumatyczny zestaw do wycinania szyb samochodowych

ZASTOSOWANIE:

•
•
•
•
•

przemysł motoryzacyjny,
serwisy i warsztaty o profilu blacharsko-lakierniczym,
serwisy i warsztaty mechaniczne,
stacje demontażu pojazdów,
wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wycinania szyb samochodowych.

DANE TECHNICZNE:
Ciśnienie robocze

6,2 bar

Uchwyt roboczy z gwintem

5/16”-24

Zużycie powietrza

113 l/min

Poziom hałasu: bieg jałowy / praca

78 / 89 dB(A)

Uderzenia biegu jałowego

20000 cykli/min

Długość noża

195 mm

Moc

0,33 KM

Waga noża

0,97 kg

Skok

3 mm

Ostrza (5 szt.)

57 / 90 / 50 / 35 / 24 mm

Wlot powietrza

1/4”

Przyssawki (2 szt.)

ø115 mm

Wylot powietrza

tył

Pas z klamrą

4,5 m

ZALETY

WYDAJNY SILNIK
ORAZ PROSTA KONSTRUKCJA

SKOK 3 MM
I WYSOKA WYDAJNOŚĆ

GŁOWICA ROBOCZA NOŻA

- odporna na zużycie do profesjonalnego
zastosowania w wymagających warunkach
warsztatowych.

- nóż osiąga aż 20000 cykli (skoków) na minutę
dzięki czemu wycinanie jest sprawne i szybkie.

ZESTAW 5 ŁATWYCH
DO WYMIANY OSTRZY

ŁAGODNY START ORAZ FUNKCJA
REGULACJI PRĘDKOŚCI ROBOCZEJ

- zróżnicowanych pod względem wielkości
i kształtu zwiększają wszechstronność zestawu
i pozwalają na wycinanie szyb w trudno
dostępnych miejscach.

APP Nr

Nazwa produktu

139570N

NTools PZSS - Pneumatyczny zestaw
do wycinania szyb samochodowych

APP Sp. z o.o.

- umożliwia dostosowanie urządzenia
do warunków pracy.
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- z uniwersalnym mocowaniem umożliwia
stosowanie popularnych na rynku ostrzy.

NISKI POZIOM HAŁASU
I WIBRACJI

- zapewnia komfort podczas
długotrwałej pracy.

Skok (mm)

Obroty (cykl/min)

Zużycie powietrza (l/min)

Ilość (szt.)

3

20000

113

1
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