
Air gun & tube cutters     بادپاش و شیلنگ بر

لخت کن روکش شیلنگ

شیلنگ بر

بادپاش

Tube Stripper Cutter

Tube Cutter

Air Gun

انواع  تمیزکاری  جهت  بادپاش  نوع  این   
ماشین آالت و غیره بصورت گسترده مورد 

مصرف می باشد، 
        ویژگی ها:

حد فشار کاری: 
حد دمای محیطی:
سایز اتصال دنده:

کاربرد ساده جهت پاشش هوای فشرده
تنوع در طول نازل پاشش

جنس بدنه از پالستیک سبک و ضد ضربه

انواع  برش  برای  بر  شیلنگ  نوع  این   
نایلون  و  اورتان  پلی  جنس  با  شیلنگ 
 Ø3 ~ Ø12 mm خارجی  قطرهای  و 

استفاده می شود.
        ویژگی ها:

جنس بدنه از پالستیک سبک و ضد ضربه 
تیغه برش فوالدی

تنوع رنگ)آبی- نارنجی(

جرقه  ضد  شیلنگهای  روکش  برش  برای   
 Ø8 & Ø10 mm خارجی  قطرهای  با 

استفاده می شود.
        ویژگی ها:

 جنس بدنه از پالستیک سبک و ضد ضربه 
 تیغه برش فوالدی 

    کاربرد:
لخت کن  داخل شیلنگ  را  ابتدا شیلنگ 
برش  روکش  تا  دهید  فشار  و  نموده  وارد 
و  بچرخانید  کامل  دور  یک  بخورد،سپس 

شیلنگ را به بیرون بکشید.

سریال
Model

سریال
Model

سریال
Model

AC

TC

TSC 8 ×10

100

orange

طول نازل
Nazzles Lenght

رنگ
Color

-

-

50mm 100mm 200mm

سبز          
Green

نارنجی    
Orange

Features:a

a Working pressure range:a

Environmental temperture range:a

Connector Size:a

Easy application for spattering of compressed air

Variety in spattering nazzles lenght

Body material is made of anti-shock light plastic

        
 This type of air gun is used widely for
cleaning of machine tools & etc

Features:a

Body material is made of anti-shock light plastic

 Steel cutting blade

Color Variety )Green-Orange(a

Features:a

Body material is made of anti-shock light plastic
 Steel cutting blade
Application:a

 First, put tube into the tube stripper & push
 to cut down cover then rotate a full circle &
pull tube out.a

        
 This type of tube cutter is used for cutting of
 all kind of polyurethane & nylone tubes with
outside diameter  Ø4 ~  Ø12 mm

        
 It is used for cutting anti-spark tubes cover
with outer diameter  Ø8 &  Ø10 mm

     AirTop

0 ~ 12  kgf/cm2 

0 ~ +70 ° C

G 1/4

65


