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Niedrogie rozwiązanie wielu problemów związanych z utrzymaniem 

czystości. Vac-u-Gun spełniający funkcje pistoletu do odkurzania, 

pistoletu do odmuchu i narzędzia transportowego jest urządzeniem 

typu „wszystko w jednym”. Lekki i łatwy w użyciu pistolet EXAIR ma 

wytrzymałą konstrukcję odlewaną ciśnieniowo bez części ruchomych 

narażonych na zużycie.

Pistolet Exair zużywa mniej sprężonego powietrza niż zwykły pistolet do odmuchu. 

Wypuszcza niewielką ilość sprężonego powietrza przez dysze kierunkowe w celu 

wytworzenia podciśnienia z jednej strony i dużego przepływu wyjściowego z drugiej strony. 

Wzmocniony przepływ wyjściowy jest 12 razy większy od zużycia sprężonego powietrza. 

Pistolet Vac-u-Gun zapewnia bardziej wydajny sposób odmuchiwania, chłodzenia, 

suszenia i czyszczenia. W trybie odkurzania, powierzchnie robocze można łatwo 

wyczyścić przez zebranie zanieczyszczeń zamiast ich zdmuchiwania z powierzchni w celu 

późniejszego sprzątnięcia. W trybie odmuchu, pistolet Vac-u-Gun ma dużą średnicę 

(32mm), która umożliwia pokrycie większej powierzchni w krótszym czasie w porównaniu 

do zwykłych pistoletów pneumatycznych. Transport materiałów na duże odległości jest 

również możliwy przy użyciu węża gładkościennego. Dostępne są trzy systemy pistoletu 

Vac-u-Gun z akcesoriami.

 Co to jest pistolet Vac-u-Gun?

Dlaczego pistolet Vac-u-Gun?

Pistolety Vac-U Gun
Odkurzają, odmuchują i transportują 
bez żadnych części ruchomych!

System do odkurzania pistoletu Vac-U Gun z workiem 
zbiera adsorbent i wióry.

System pistoletu Vac-U Gun zbiera pył z czułych 
elementów elektronicznych.

System uniwersalny pistoletu Vac-U Gun usuwa 
strużyny tworzywa sztucznego z piły.

Zastosowania: Zalety:
Odkurzanie:   

 Strużyny 

 Absorbent 

 Trociny

 Rozlania 

Transport:   

 Małe części 

 Granulat 

 Ścinki 

Odmuch:   

 Wióry 

 Woda 

 Chłodziwo 

 Odpadki  

 Tanie

 Brak części ruchomych -  

 brak konieczności konserwacji

 Wytrzymała konstrukcja  

 odlewana ciśnieniowo

 Bezpieczne - nie mają  

 zasilania elektrycznego

 Spełniają wymagania przepisów  

 BHP w zakresie ciśnienia

 Odkurzanie lub zdmuchiwanie

 Lekkie i przenośne

 Wszechstronne

 Ciche
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Model 6192 

System do odkurzania obejmuje pistolet Vac-

-u-Gun, worek wielokrotnego użytku, szczot-

kę, ssawkę szczelinową, ssawkę powierzch-

niową i 2 rury przedłużające.

Model 6292 

System transportowy obejmuje pistolet Vac-

-u-Gun, wąż ssący (3m), szczotkę, ssawkę 

szczelinową, ssawkę powierzchniową i 2 rury 

przedłużające.

Model 6392 

System uniwersalny obejmuje pistolet Vac-u-

-Gun, worek wielokrotnego użytku, wąż ssą-

cy (3m), szczotkę, ssawkę szczelinową, ssaw-

kę powierzchniową i 2 rury przedłużające.

Specyfikacja pistoletów Vac-U Gun

Systemy pistoletu Vac-u-Gun

Wszechstronny
W ciągu kilku sekund, można zmienić Vac-u-Gun w postaci 

mocnego pistoletu do odkurzania w wydajny  pistolet do 

odmuchu lub narzędzie transportowe do lekkich materiałów. 

Vac-u-Gun dostępny jest również w trzech systemach 

odpowiednich do licznych zastosowań.

Ostrzeżenie: Nie używać do pyłu palnego.

Ciśnienie 
Zużycie 

sprężonego 
powietrza

Podciśnienie Siła odmuchu Poziom 
hałasu

bar l/min kPa gram dBA

5,5 368 -7 255 84

W trybie odmuchu, pistolet Vac-u-Gun zużywa mniej sprężonego powietrza 
niż zwykłe pistolety pneumatyczne.

Wystarczy zmienić kierunek wkładki dyszy, aby zmienić odkurzanie na odmuch.


