Găsiți echipamentul corect pentru nevoile dvs. de aplicare

TEROSON POWERLINE II
PISTOL PNEUMATIC

PISTOL PNEUMATIC TEROSON
UBC CU RECIPIENT

Cel mai puternic pistol pneumatic pentru
aplicarea cordoanelor, de la texturi standard la
texturi OEM.

Instrument profesional pentru pulverizarea
texturilor de la fine la rugoase

Pistoale de aplicare
Tip

Nume

Descriere

Date tehnice

Cartușe de folie*
de 310 ml,
400 ml

Pistol pneumatic

PISTOL PNEUMATIC
TEROSON POWERLINE II

• Pistol pneumatic de mare presiune
• Pentru materiale cu vâscozitate de la scăzută la
foarte ridicată
• Pentru aplicații de etanșare a îmbinărilor cu jet plat
și flux larg
• Sistem brevetat pentru evitarea spargerii cartușelor
• Mâner ergonomic

• Presiune de lucru: 24 bar
(la admisie de max. 8 bar)
• Raport de transmisie: 1:3
• Extrudare prin tija de piston
• Flux constant de material
• Presiune de lucru ajustabilă
• Manometru de presiune integrat

1 bucată

Cartuşe de
310 ml

Pistol pneumatic

TEROSON
PISTOL PNEUMATIC
MULTIPRESS CU PISTON

• Pistol pneumatic
• Pentru etanșare și aplicarea învelișului prin
pulverizare (UBC) din cartușele de aluminiu
• Pentru aplicarea cordonului din cartușele de
aluminiu sau plastic
• Pentru dozarea etanșanților și a adezivilor cu
vâscozitate de la scăzută la medie

• Extrudare acţionată de tija pentru piston
• Presiune maximă: 8 bar
• Dimensiuni compacte
• Presiune de lucru reglabilă
• Presiune reglabilă a aerului de pulverizare

1 bucată

Cartușe de folie
de 400 ml,
570/600 ml

Pistol pneumatic

PISTOL PNEUMATIC
TEROSON SOFTPRESS

• Pistol pneumatic pentru cartușe de folie
• Instrument cu greutate redusă
• Dimensiuni compacte

• Extrudare fără tijă pentru piston
• Presiune maximă: 6,8 bar

1 bucată

Cartușe de folie*
de 310 ml,
400 ml

Pistol electric

PISTOL PE BATERII
TEROSON

• Pistol de aplicare cu baterii puternice pentru
cartușe
• Pentru material cu vâscozitate de la scăzută la
foarte ridicată
• Viteză de extrudare ajustabilă
• Dozarea materialului din cartușe pentru cordoanele
standard, independent de furtun de aer sau cablu

• Extrudare acţionată de tija pentru piston
• Fără cablu
• Baterie 14,4 V

1 bucată

*Cu kit de conversie pentru cartuşele de folie de 400 ml

*Cu kit de conversie pentru aplicarea cartuşelor de folie
de 400 ml
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 imensiune
D
ambalaj

Ambalaj

Tip

Nume

Descriere

Date tehnice

Cartușe de AL*
de 310 ml,
Cartuşe
plastic 300 ml

Pistol manual

PISTOL MANUAL
TEROSON STAKU

• Pistol manual de aplicare
• Dozează material standard
• Uşor de manipulat
• Ușor de întreținut și de curățat
• Nu se scurge
• Pentru cartușele de aluminiu și plastic

• Raport de transmisie: 1:10
• Extrudare cu piston acţionat de tijă

1 bucată

Cartușe 2 x 25 ml

Pistol manual

PISTOL MANUAL
TEROSON
(2 x 25ml)

• Pistol manual pentru cartușe bicomponente
(2 x 25 ml)
• Manipulare ușoară
• Raport de amestec 1:1

• Raport de transmisie: 1:6,5
• Extrudare cu piston acţionat de tijă

1 bucată

Bidon 1 litru

Pistol pneumatic

PISTOL
PNEUMATIC TEROSON UBC CU
RECIPIENT

• Pentru aplicarea protecţiilor împotriva criblurii şi a
texturilor
• Textură perfectă, cu finisaj de la fin la rugos
• Ideal pentru texturile foarte fine, cu aspect de vopsea
• Produsul poate sta în pistol până la 3 sau 4
săptămâni fără să fie curățat
• Funcționare la presiune scăzută
• Ușor de utilizat, asemănător cu un pistol de vopsit

• Presiune maximă: 8 bar
• Presiune de lucru: 3 – 4 bar
• Regulator cu ventil de siguranță integrat
• Aer de pulverizare: ajustabil
• Debit material: ajustabil
• Pentru doze de 1 litru

1 bucată

Bidon 1 litru

Pistol pneumatic

PISTOL
PNEUMATIC TEROSON UBC

• Pentru aplicarea protecţiei șasiului, a cerii și a
protecției împotriva criblurii
• Ideal pentru crearea (reproducerea) texturilor
îmbunătățite, de la foarte rugos la fin
• Duză ajustabilă pentru crearea diferitelor texturi
• Aplicare la presiune scăzută
• Pentru aplicarea protecţiei șasiului

• Presiune maximă: 8 bar
• Presiune de lucru: 2-4 bar
• Pentru doze de 1 litru

1 bucată

Bidon 1 litru

Pistol pneumatic

PISTOL
PNEUMATIC TEROSON CU RECIPIENT

• Pistol cu rezervor ușor de umplut, pentru protecţia
cavităților
• Vaporizare extra-fină (este necesar mai puțin material)
• Produsul poate rămâne în rezervor câteva săptămâni
• Deconectare rapidă pentru duza de pulverizare și
furtunul de aplicare
• Pipetă cu cârlig plus pipetă flexibilă lungă (vezi
accesoriile)
• Volum de pulverizabil ajustabil pentru aplicarea pe
timp de iarnă și vară

• Presiune maximă: 6 bar
• Presiune de lucru: 3 – 4 bar
• Rezervor 1 litru

1 bucată
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Dimensiune
ambalaj

Ambalaj

Accesorii
Descriere

CUTIE DE
PREÎNCĂLZIRE
A CARTUȘULUI
TEROSON (2)

• Pentru încălzirea a până la 2 cartușe (doar de
aluminiu) sau a până la 2 pachete de folie (400 ml)
• Pentru cartușele de aluminiu
• Pentru cartușele de folie 400 ml
• Cutie de încălzire rapidă pentru adezivul rapid
pentru lipire (15 min.)

Nume

Descriere

1 bucată

DUZĂ
STANDARD
TEROSON

• Pentru cordoanele de etanșare standard
• Filet metric fin
• Pentru cartușele de aluminiu

20 bucăți/
pachet

DUZĂ
TEROSON
PENTRU
MARGINEA
PORTIEREI

• Doză dezvoltată special pentru ghidarea
cordoanelor de etanșare, cum ar fi aplicațiile de
etanșare a portierelor
• Ghidaje pentru decupare
• Aripi de ghidare
• Filet metric fin
• Pentru cartușele de aluminiu

1 bucată

TEROSON
DUZĂ
SPRAY

• Pentru aplicarea prin pulverizare a cordoanelor
de etanșare a îmbinărilor (a se utiliza cu pistolul
MultiPress)
• Ansamblu de două duze
• Filet metric fin
• Pentru cartușele de aluminiu

12 bucăți/
pachet

DUZĂ PLATĂ
TEROSON

• Pentru utilizarea cu PowerLine II pentru aplicațiile
de etanșare a îmbinărilor
• Duză creată special pentru aplicarea
cordoanelor cu textură OEM originală plată de
etanşare a caroseriilor
• Pentru cordoane plate
• Filet metric fin
• Pentru cartușele de aluminiu

10 bucăți

DUZĂ LARGĂ
TEROSON

• Pentru etanșarea îmbinărilor și izolare acustică
• Pentru recrearea texturii originale OEM
• Pentru aplicare largă
• Filet metric fin
• Pentru cartușele de aluminiu

10 bucăți/
pachet

SISTEM DE
APLICARE CU
FURTUN FLEXIBIL
TEROSON

• Sistem pentru aplicarea în jurul pieselor complexe
ale caroseriei mașinii sau în zonele izolate
• Țeava internă poate fi schimbată cu ușurință, fără
a curăța furtunul flexibil
• Filet metric fin
• Pentru cartușele de aluminiu

1 bucată

Date tehnice:
• Temperatură: 60 °C
• Fără supraîncălzire
• Consum de putere: 200 W
• Sursă de alimentare: 230 V

CUTIE DE
PREÎNCĂLZIRE
A CARTUȘULUI
TEROSON (6)

• Pentru încălzirea a până la 6 cartușe înainte de
aplicare
• Pentru până la 6 cartușe
(6 x aluminiu sau 4 x plastic)
• Pentru până la 6 pachete
(6 x 400 ml sau 4 x 600 ml)

1 bucată

Date tehnice:
• Temperatură: 65°C
• Fără supraîncălzire
• Menține temperatura pentru aprox. o oră de la
deconectare
• Consum de putere: 200 W
• Sursă de alimentare: 230 V

TEROSON ECHIPAMENT DE
CURĂȚARE
A SISTEMULUI DE
AER CONDIȚIONAT

• Mașină profesională de curățare a unității de aer
condiționat
• 15 min. nebulizare pentru autoturisme și
30 min. pentru vehiculele mai mari
• Ideal pentru dezinfectarea și dezodorizarea
interioarelor mașinilor – inclusiv a sistemului de aer
condiționat
• Ideal pentru noul lichid de curățare TEROSON WT
AIRCO (cu miros de citrice)
• Sistem de curățare ultrasonic
Date tehnice:
• Consum electric: 30 W

Dimensiune
ambalaj

Dimensiune
ambalaj

1 bucată

Furtun interior

10 bucăți
(piesă de
schimb)

Echipamente și accesorii | Accesorii

Nume

Dimensiune
ambalaj

Nume

Descriere

Dimensiune
ambalaj

• Pentru utilizarea cu duzele late pentru obţinerea
unei lăţimi uniforme a cordonului
• Pentru ghidarea duzei
• Lungime ajustabilă

5 bucăți/
pachet

TEROSON
TAMPON DE LÂNĂ

• Aplicator de grund
• Fără scame

25 bucăți/
pachet

MIXER STATIC
MARE

• Mixer static pentru cartușe bicomponente
• Piuliță de fixare
• Lungime 173 mm

10 bucăți/
pachet

MASĂ DE LUCRU
PENTRU
PARBRIZE

Cadru special pentru parbrizele față și spate.
Punctele de sprijin poziționate în mod inteligent
asigură că nu este aplicată nicio tensiune asupra
parbrizelor când acestea se află pe masa de lucru.
Adezivul poate fi aplicat de la o înălțime de lucru
confortabilă.

1 bucată

MIXER STATIC MIC

• Mixer static pentru cartușe bicomponente
• Cuplare tip baionetă
• Lungime 115 mm

12 bucăți/
pachet

RACLETĂ
GEAMURI (deluxe)

Un instrument de înaltă calitate care poate fi
utilizat pentru a răzui abțibildurile și a îndepărta
poliuretanul în exces. Această racletă este
prevăzută cu un ghidaj de metal, care ține
nemișcată lama.

Racletă
pentru
geamuri

Descriere

GHIDAJ ȘI
DISTANȚIER
PENTRU
APLICARE

Lame de
schimb
(100)

TEROSON
SONDĂ
CU CÂRLIG

• Pipetă cu cârlig pentru protejarea cavităților, unghi
90°
• Vaporizare extra-fină (este necesar mai puțin
material)
• Deconectare rapidă

1 bucată

DISPOZITIV
ARTICULAT DE
MANIPULARE CU
DOUĂ VENTUZE

Acest dispozitiv de manipulare cu două ventuze
a fost creat special pentru montarea parbrizului și
poate fi ajustat pentru orice curbă a parbrizului,
datorită capetelor cu sistem de răsucire.

1 bucată

TEROSON
SONDĂ
DIN NAILON

• Pipetă din nailon flexibilă pentru protejarea
cavităților
• Vaporizare extra-fină (este necesar mai puțin
material)
• Deconectare rapidă

1 bucată

SÂRMĂ PENTRU
TĂIAT (pătrată)

Sârmă pătrată premium pentru tăiat. Datorită
rezistenței mari la întindere, această sârmă poate fi
utilizată chiar și pentru adezivii de ultimă generație
cu coeficient de rezistență mare.

Rolă 50 m

TEROSON
PLASĂ DE
REPARARE A
PLASTICULUI

• Pentru ranforsarea zonelor de reparat din plastic
• Plasă din țesătură fină
• Uşor de tăiat
• Flexibilă

1 m/pachet

SÂRMĂ PENTRU
TĂIAT (placată cu
aur)

Această sârmă specială placată cu aur deține
caracteristici excelente de tăiere a cordoanelor
poliuretanice și le permite utilizatorilor să
îndepărteze panourile de sticlă laminată fără a le
deteriora.

Rolă
22,5 m

PENSULĂ
TEROSON

• Pensulă pentru aplicarea produselor de etanșare a
îmbinărilor

1 bucată
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Nume

