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informācija par aktuālo

kompResori • pneimatiskie instrumenti • aksesuāri

Maza un kompakta
triecienpistole
Piemērota darbam šaurās vietās. Energoefektīvs motors
maksimālai kvalitātei un garam darba mūžam. Vienkārša
pogu vadība virzienā uz priekšu un atpakaļ.
Art.
Luna Nr.
Muciņas stiprinājums collas
Bultskrūves kapacitāte mm
Apgriezienu skaits r/min
Griezes mom. (3-pakāpju) Nm
Maks. atskrūv. mom. Nm
Maks. atskrūv. mom. lbf.ft
Triecienmehānisma veids

26201-0101
lJ238-B1
1/2
M8-M16
8000
205/240/515
680
500
Jumbo Hammer

Garums mm
Platums mm
Augstums mm
Svars kg

129,00
EUR

109
57
188
1,34

Leņķa triecienpistole
Uzlabota eļļošanas sistēma, kas nodrošina, ka mehānisma iekšējā sistēma lietošanas laikā mazāk nolietojas.
Ilgs pārnesumkārbas darba mūžs, kas nozīmē īsāku dīkstāves laiku un mazākus remonta izdevumus. Aprīkots
ar drošības bloķētāju, kas nepieļauj nejaušu virziena maiņu lietošanas laikā.
Art. 			26202-0209
Luna Nr. 			
lA218-A1
Muciņas stiprinājums collas 1/2
Bultskrūves kapacitāte mm 16
Apgriezienu skaits r/min
3900
Griezes mom. (2 pak.) Nm
125/205

Maks. atskrūv. mom. Nm
Maks. atskrūv. mom. lbf.ft
Triecienmehānisma veids
Svars kg 			

245
180
Jumbo Clutch
1.57

265,00
EUR
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42,00

Spiediena mērītāji
automobiļu riepām

EUR

Mērītājs ar aizsargstiklu un gumijas aizsargapvalku. Ar gumiju pārklāts rokturis.
1 m gara gaisa šļūtene, ir ventiļa fiksēšanas sprūds. Piegādā ar kalibrēšanas sertifikātu.
Art.			22022-0305
ANI Nr.			
25/GR 60
Mērījumu diapazons bar
0-12
Pieslēguma vītne G(R)
1/4
Digitāls mērītājs ar aizsargstiklu un gumijas aizsargapvalku.
Ar gumiju pārklāts rokturis. 1 m gara gaisa šļūtene, ir ventiļa fiksēšanas sprūds.
Piegādā ar kalibrēšanas sertifikātu.

69,00
EUR

Art.			22022-0107
ANI Nr.			25/GR-D
Mērījumu diapazons bar
0-12
Pieslēguma vītne G(R)
1/4

Triecienpistole

295,00

Šis modelis ir izturējis daudzpusīgas pārbaudes, ticis stipri dauzīts,
kritis un presēts, lai vienmēr nodrošinātu nepārtrauktu darbību laikā,
kad tas visvairāk nepieciešams. 2235 sērija ir neparasti spēcīga, izturīga un uzticama,
tāpēc jūs vienmēr varat būt drošs, ka varēsiet darbu paveikt precīzi.
Art.			26115-0106
Ingersoll-Rand Nr .
2235QTiMAX
Sitienu skaits minutē
1220
Bultskrūves kapacitāte mm 14
Apgriezienu skaits r/min
8500

Muciņas stiprinājums collas
Maks. griezes moments Nm
Maks. atskrūvēšanas moments (NBT) Nm
Garums mm
Svars kg

1/2
1180
1760
193
2.1

EUR

Gaisa pistoles
Komplekts ar 3 dažādām tīrīšanas pistolēm ar gaisa
plūsmu - viena no plastmasas un viena no metāla, kā
arī taisns modelis no metāla. Ergonomiska satvēriena
vieta, kas piemērota gan labročiem, gan kreiļiem.
Ar uzkabināšanas cilpu. Bezpakāpju gaisa plūsmas
regulēšana. 360° pagriežama gaisa izplūde. Izveidotas
izmantošanai profesionālās darbnīcās. 22 daļu piederumu komplekts - komplektā 19 uzgaļi, kas der visām
tīrīšanas pistolēm.

65,00
EUR

Art.			20808-0101
Luna Nr.			ABG-S
Pieslēguma vītne G(R)
1/4
Maks. darba spiediens bar
11-15
Pistoļu skaits gab.		
3
Uzgaļu skaits gab.		
19
Kopējais svars kg		
0,85

informācija par aktuālo

Transportējams
kompresors

Smilšu strūklas
iekārta

Vienpakāpes tiešas darbības eļlas virzuļu kompresors
ar V-veida cilindriem. Drošs darbībā ar efektīvu dzesēšanu. Lai kompresors varētu uzsākt darbu bez pretspiediena cilindros, iekārta ir aprīkota ar atslogošanas
ventili, ko regulē ar strāvas slēdzi. Ar pildītiem gumijas
riteņiem. Aprīkots ar aizsargu pret pārslodzēm, dubultām atbalsta kājām un izvelkamu rokturi vieglākai
pārvietošanai. Piemērots garāžām, darbnīcām, amatniekiem, skārdniekiem, galdniekiem, krāsotājiem utt.
Piegādā kopā ar elektrisko motoru - izolācijas klase
IP 44, gumijas kabeli ar kontaktdakšu, strāvas slēdzi,
drošības ventili, manometriem spiediena tvertnei un
izejošajam spiedienam, kā arī regulētāju un diviem
ātrdarbības savienojumiem.

Aprīkota ar nosūcēju, kas ļauj veikt apstrādes darbus
atklātā telpā. Efektīvi uzsūc putekļus un rupjākas cietās
daļiņas no smilšu strūklas zonas. Gaiss tiek attīrīts līdz 99%.
Rupjas cietās daļiņas paliek atsevišķā režģī, bet smalkās
daļiņas uzkrājas filtrā. Strūklas apstrādes līdzeklis tiek
atgūts un uzkrāts rezervuārā, un ir izmantojams atkārtoti.
		 Piemērots nelielām darbnīcām,
		 stikliniekiem, amatniekiem.
		 Komplektā ietilpst smilšstrūklas
		 pistole ar šļūteni, uz ratiņiem
		 uzmontēts rezervuārs, filtrs un
		 birstes uzgalis.

Art.
Luna Nr.
Kompresora bloks
Motora spriegums V
Drošinātājs (kūstošs) A
Caurplūdes cilindru tilpums l/min
Brīvā gaisa padeves apjoms l/min
Maks. darba spiediens bar
Gaisa tvertnes tilpums l
Trokšņa līmenis dB (A)
Motora jauda kW (hk)
Bloka apgriezienu skaits r/min
Gar. x plat. x augst. mm
Svars kg

21132-0205
ACD3.0-24BT
GV34/1-pakāpes
230 1-fāzes
10
340
248
10
24
93
2.2 (3.0)
1450
490 x 645 x 810
48

590,00
EUR

1200,00
EUR

Art.
Nederman Nr.
Gaisa patēriņš l/min
Motora jauda kW
Trokšņa līmenis dB(A)
Šļūtenes garums m
Tilpums
(strūklas apstrādes līdzeklis) L
Gar. x plat. x augst. mm

4584-0105
70750070
500
1
76
2
6
400 × 340 × 1050

Kompresors
Paredzēts lietošanai iekštelpās. Piemērots tīrīšanas darbiem
ar gaisa plūsmu, krāsošanai, riepu piepumpēšanai, utt.
Art.
Ferax Nr.
Motora spriegums V
Drošinātājs (kūstošs) A
Caurplūdes cilindru tilp. l/min
Brīvā gaisa padeves apj. l/min
Maks. darba spiediens bar
Gaisa tvertnes tilpums l
Trokšņa līmenis dB (A)
Motora jauda kW (hk)
Bloka apgriezienu skaits r/min
Gar. x plat. x augst. mm
Svars kg

12919-0120
ZBW60-24L
230 1-fāzes
10
230
140
8
24
94
1.5 (2)
2850
600x275x590
25

82,00
EUR
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Apvienots filtra regulators
un eļļotājs
Pneimatiskās iekārtas filtrēšanai, regulēšanai un eļļošanai darba laikā.
Aizvada līdz 96% ūdens un līdz 5 mikroniem lielas daļiņas. Izgatavots no
plastmasas un sprādziendroša metāla. Piegādā ar manometru.
Art.
Luna Nr.
Pieslēguma vītne g
Rek. maks. plūsma l/min
Maks. primārais spiediens bar
Darba spiediens bar
Tvertnes kapacitāte cm³
Cena EUR

20453-0109
20453-0208
20453-0307
AFRL 1/4”
AFRL 3/8”
AFRL 1/2”
1/4		
3/8		
1/2
15/550		
50/2000		
130/4000
10		
10		
10
0.5-8.5		
0.5-8.5		
0.5-8.5
25		
50		
130
33.00		43.00		58.00

33,00
EUR

Gaisa spole

Gaisa spole

Izgatavota no stipras, trieciendrošas, cietinātas plastmasas
konstrukcijas. Spoles padara drošāku un ērtāku darba vietu. Aprīkots
ar pagriežamu sienas vai griestu stiprinājumu, kas pagriežams par
apm. 300°. Šļūteņu garumu regulē sprūds, kas sāk darboties pie katra
½ metra izvilkšanas un ko var atslēgt, ja vēlams vilkt nepārtraukti.
Izturīga un elastīga poliuretāna šļūtene, kas paredzēta saspiestam
gaisam. Temperatūras diapazons no -5°C līdz +40°C.
Art.
Luna Nr.
Iekšējais diam. mm
Iekšējais diam. collas
Materiāls 2-kārtīgs
Pieslēguma vītne G(R)
Garums m
Piesl. šļūtene m
Maks. darba spied. bar
Šļūt. krāsa
Temp. diapazons°C
Svars kg
Cena EUR

20581-0104
AHR8x12-7
8
5/16
Poliuretāns
1/4”
10 (9 +1)
1.5
15
Melns
-5 - +40
4.2
109.00

20839-0104
AHR10x16-13
10
3/8
Poliuretāns
3/8”
16 (15 + 1)
1.5
15
Melns
-5 - +40
7.5
159.00

20839-0203
AHR12.5×16.5-17
12.5
1/2
Poliuretāns
1/2”
17 (16 + 1)
1.5
15
Zils
-5 - +50
9.5
229.00

209,00
EUR

Montāžai pie sienas vai griestiem. Zila,
triecienizturīga, cietināta plastmasa.
Pagriežama par 300°. Zila, armēta poliuretāna
šļūtene. Temperatūras diapazons: -20°C līdz +60°C.
Komplektā ietilpst 2m pieslēguma šļūtene.

109,00
EUR

B&B Tools Latvia SIA
www.bbtools.lv

Art.
Cejn Nr.
Šļūt. izm. iekš./ār. mm
Šļūtenes garums m
Maks. darba spied. bar
Savien. vītne, ār. G(R)
Piesl. šļūtene m
Plat. x augst. x biez. mm
Svars kg

Rīga, Piedrujas iela 7
Tel.: 29474343
Rīga, Bieķensalas iela 19 Tel.: 67332225

Cenas norādītas bez PVN un ir spēkā līdz 2017. gada 31. maijam vai kamēr prece ir noliktavā.
Paturam tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma, ja ražotājs maina cenas.

07725-6477
19 911 5120
9.5 x 13.5
14
12
1/4
2
430 x 436 x 112
6,3

Valmiera, Matīšu šoseja 35 Tel.: 26308763
Daugavpils, Jelgavas iela 18 Tel.: 26559760

