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Ofukovacie nadstavce

Ofukovacie nadstavce AHL/AHM
• použitie: čistenie pracovných plôch v priemysle
• popis: masívne ventily pre trvalú prevádzku v extrémnych podmienkach
• pracovná teplota: -20°C / +100°C
• max. pracovný tlak: 12 bar
• materiál: hliník MS58
• materiál trysky: pozinkovaná oceľ
• závit trysky: G 3/8

obj.č. pripojenie tryska otvor trysky d
(mm)

l
(mm)

hmotnosť 
(g)

cena
(€/ks)

0107006002L nátrubok na hadicu 6 mm H2 2 mm 22 115 104

0107009002L nátrubok na hadicu 9 mm H2 2 mm 22 115 105

0107011002L nátrubok na hadicu 11 mm H2 2 mm 22 115 108

0107013002L nátrubok na hadicui 13 mm H2 2 mm 22 115 108

0107015002L nátrubok na hadicu 15 mm H2 2 mm 22 115 111

obj.č. pripojenie tryska
otvor 

trysky
d

(mm)
l

(mm)
hmotnosť 

(g)
cena
(€/ks)

0107006002M nátrubok na hadicu 6 mm H2 2 mm 22 115 206

0107009002M nátrubok na hadicu 9 mm H2 2 mm 22 115 210

0107011002M nátrubok na hadicu 11 mm H2 2 mm 22 115 217

0107013002M nátrubok na hadicu 13 mm H2 2 mm 22 115 219

0107014002M G 1/4"a H2 2 mm 22 115 209

obj.č. pripojenie tryska
otvor 

trysky
d

(mm)
l

(mm)
hmotnosť 

(g)
cena
(€/ks)

0108000001 G 3/8"i bez (G 3/8"i) hliník 22 105 95

0108000002 G 3/8"i LSD 38 hliník/MS 22 152 164

0108000003 G 3/8"i bez (G 3/8"i) mosadz 22 105 210

0108000004 G 3/8" LSD 38 mosadz 22 152 279

Ofukovacie nadstavce z hliníku AHL 

Ofukovacie nadstavce z mosadze AHM  

Ofukovacie nadstavce z hliníku a mosadze 

- dlhá verzia
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obj.č. popis materiál hmotnosť 
(g)

cena
(€/ks)

0109000001 základná tryska oceľ 30

0109000002 odhlučnená tryska oceľ 23

0109000003 bezpečnostná tryska oceľ 45

0109000004
odhlučnená bez-
pečnostná tryska

oceľ 44

0109000005 injektorová tryska oceľ 45

0109000006 predĺžená tryska oceľ 35

0109000007 odhlučnená tryska MS 58 69

0109000008 multifunkčná tryska oceľ 31

Náhradné diely pre ofukovacie nástavce AHL/AHM

obj. číslo popis cena
(€/ks)

0110000001 ventilový nátrubok s o-krúžkom a páka

0110000002 ventil s pružinou

0110000003 páčka

obj. číslo
nátrubok na 

hadicu
otvor trysky d

(mm)
l

(mm)
hmotnosť 

(g)
cena
(€/ks)

0112012013 1/2" = 13 mm 8 mm 35 185 338

0112034019 3/4" = 19 mm 8 mm 35 185 352

Ofukovacie nadstavce

Trysky pre ofukovacie nadstavce AHL/AHM G3/8” 

Ofukovacie nadstavce - robustné spracovanie AHLG

• použitie: čistenie pracovných miest alebo súčiastok v priemysle, v garážach, 
čistenie ťažkých odliatkov

• popis: masívne ventily pre nepretržité použitie v extrémnych podmienkach, 
trysky s otvorom 8mm pre silný, výkonný prietok

• pracovná teplota: -20°C / +100°C
• max. pracovný tlak: 12 bar
• materiál: hliník
• materiál trysky: hliník
• médium: stlačený vzduch, voda
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