
Osprzęt do poduszek wysokociśnieniowych  8 bar 

 
Wąż napełniający  8 bar              
                                                        5 m                      10 m 

 
 

Zawór odcinający z wężem  8 bar 
                                                   5 m              10 m 

                                                            numer katalogowy                                                               numer katalogowy 

 

 0800000901 0800007401  

 

 0800008201 0800008301 

 0800000601 0800007801   0800008801 0800008901 

 0800000801 0800007501   0800009001 0800009101 

 0800001301 0800007601   0800008401 0800008501 

 0800000701 0800007901   0800008601 0800008701 

 
Sterownik 8 bar                   podwójny               pojedynczy 

 
Zawór odcinający z wężem  0,3 m  8 bar 

 

Sterownik w obudowie z tworzywa sztucznego                                     

  
0800001600 

 
 

 
-- 

    

Sterownik w obudowie z aluminium  Zawór odcinający  8 bar 

 
 

 
 

0800000201 

 
 

0800000401 

 

 

  
 

0800005800 

Sterownik prosty     

 
0800002401 0800002001     

 

Napełnianie za pomocą sprężonego powietrza 
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Reduktor butlowy  

  
Reduktor butlowy 200/300 bar  
z wężem 2 m 
 

Butla na sprężone powietrze  (nienapełniona) 

  

6 l /300 bar (stalowa) 

6,9 l /300 bar (kompozytowa) 

9 l / 300 bar (kompozytowa) 

 
 
 
 
 
 
          Zdjęcie poglądowe 

 
Rama transportowa zabezpieczająca 
na dwie butle na sprężone powietrze 
6l/300 bar (tzw. moduł podwójny) 
rama pusta, bez butli i mostka,  
nr katalogowy 1600011600 
 

 
Brak zdjęcia 

Kółka do ramy transportowej 
zabezpieczającej dwie butle 6l/300 bar, 
nr katalogowy 1600011800 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie poglądowe 

Rama transportowa zabezpieczająca 
na cztery butle na sprężone powietrze 
6l/300 bar  z kółkami (rama pusta, bez 
butli, mostków) 

Zakres dostawy:  
-moduł podwójny, pusty  2 szt. 
 (tzn. 2 x nr kat.1600011600 ),                 

-kółka nr kat. 1600011800  

Mostek do łączenia dwóch butli  

  
200 bar 

 

 
1600008400 

 
 

 
300 bar 

 
1600009100 

0800007201 

0800007301 
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Napełnianie za pomocą  alternatywnych  źródeł  powietrza  

 dla każdego innego źródła powietrza (oprócz butli na sprężone powietrze) potrzebujesz jeden z dwóch zielonych węży doprowadzających powietrze  

 

 

Zestaw adapterów do wszystkich źródeł powietrza 

Nr katalogowy zestawu 1600012501 

 

 

 

 

Skład zestawu: 

                                                                                 Nr katalogowy 

Wąż doprowadzający powietrze 10m, zielony  1600013401 

Wąż doprowadzający powietrze 10m, zielony 
z zaworem odcinającym 

1600013601 

Adapter do napełniania opon samochodu 
ciężarowego 

1600007800 

Zawór do napełniania opon samoch. przy 
pomocy uniwersalnej pompki ręcznej/nożnej 
lub innego źródła powietrza 

1600008000 

Przyłącze zaworowe opony samochodu 
ciężarowego   

1600012900 

Adapter do pobierania powietrza z przyłącza 
samochodu, 2-drożny system hamulcowy 

1600007500 

Zaślepka (zamyka linię sterującą systemu 
hamulcowego) 

1600012600 

Adapter do sprężarki 1600012000 

Adapter do instalacji sprężonego 
powietrza/sprężarki przenośnej 

1600008200 

Torba transportowa  1520002500 
 

 

 

                                  Nr katalogowy     

  
1600007800 

 

Adapter do napełniania opon 
samochodu ciężarowego 

  
 

1600008000 

Zawór do napełniania opon 
samoch. przy pomocy 
uniwersalnej pompki 
ręcznej/nożnej lub innego 
źródła powietrza 

  
1600012900 
 

 
Przyłącze zaworowe opony 
samochodu ciężarowego 

  
 

1600007500 

Adapter do pobierania 
powietrza z przyłącza 
samochodu, 2-drożny system 
hamulcowy 

  
1600012600 

Zaślepka (zamyka linię 
sterującą systemu 
hamulcowego) 

  
1600008200 

Adapter do stałej instalacji 
sprężonego powietrza 
/sprężarki przenośnej 

  
1600012000 

 
Adapter do sprężarki 
 

  
1600014500 
 

 
Reduktor wstępny 20 bar 
 

  
 

1600008700 

Pompka ręczna powietrza 520 
cm3/1 cykl                  
(używając jej nie potrzebujesz 
ani adapterów, ani węży) 

 

 
 

1600009400 

Pompka nożna powietrza 420 
cm3/1 cykl  (używając jej nie 
potrzebujesz ani adapterów, 
ani węży) 

                                   Nr katalogowy 

  
1600013401 

 
Wąż doprowadzający 
powietrze 10m, zielony 

   

 

 
1600013601 

Wąż doprowadzający 
powietrze 10m, zielony, z 
zaworem odcinającym 
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