2016-KAMPAGNE - FÅ LUFT TIL MERE

STÆRKE TILBUD FRA DIN TRYKLUFTLEVERANDØR
SKRUEKOMPRESSOR

STEMPELKOMPRESSOR

til alle formål, 2,2 – 450 kW
Eks. Pascal basic, 10 hk/ 7,5 kW,
10 bar. 1000 l/min inkl. y/d start.
iE3 motor og efterkøler

model P5590 4 kW/5,5 hk, 10 bar, 720 l/min, 90 liters beholder,
2 cyl, 2 trins kompression for højest ydelse,
støbejerns cyl., inkl reduktionsventil
og motorværn. (Udgave med ekstra 90
liters 11 bars trykluftsbeholder, inkl.
tilslutningsslanger mm. 11.900,- kr.)

24.500 KR.

9.500 KR.

STEMPELKOMPRESSOR

TRYKLUFTSFILTRERING

model P75500 5,5 kW/7,5 hk, 10
bar, 872 l/min, 500 liters beholder
med 2x 1” afgang, 2 cyl, 2 trins
kompression for højest ydelse,
støbejernscyl, inkl vibrationsdæmper.

til alle formål. fra snavsefiltre til
sterilfiltre. Eks. Vandcyklonfilter med
udskiftelig 5 my filterindsats og
svømmestyrret dræn.

16.500 KR.

1.195 KR.

OLIEFRI KOMPRESSOR

AUT. VANDDRÆN

Scroll. Fra 2,2 – 22 kW, eks. model
FLEMING 3,7KW/ 5 hk -8BAR
630 l/min, på 270LTR tank,
åben model.

til beholder. Med timerstyrret dræn
og snavsefilter.

42.500 KR.

1.095 KR.

SMC KØLETØRRER

ALU RØR

fra 200 – 22.500 l/min. Rustfri
veksler, lavt trykfald, svømmestyret
dræn, lavt energiforbrug.
Eks. model IDFA8E-23, 1083 l/min,
¾” tilslutning.
Lagervare hos Jysk Trykluft.

fra 20 – 110 mm. Lavt trykfald , lavt vægt, hurtigt montage,
høj tryk max 16 bar (70 bar på forspørsel).
Genanvendelige fittings.
Modstandsdygtig overfor tærring.
Pris fra kr. pr. mtr.:

8.800 KR.

300,00 mm

59 KR.

120,00 mm

Alle priser er ekskl. moms
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VI LAGERFØRER EN STØRRE MÆNGDE
PRODUKTER FRA SMC
Hos Jysk Trykluft er vi forhandler af SMC’s kvalitetsprodukter. SMC er kendt for at levere stabile og driftsikre produkter
med lang holdbarhed. Uanset om det gælder luftbehandling, køletørrere, cylindre, ventiler, fittings eller slanger.

EFFEKTIV ENERGIBESPARENDE

LUFTPISTOLER

- Bruger mindre luft end andre luftpistoler - til den samme opgave.
- Tryktab mindre end 1%
- Ergonomisk udførelse
- Valgfri tilslutning i bund eller top – for optimal brugervenlighed
- Udskiftelige dyser - altid den rigtige dyse til opgaven - vælg mellem 11 forskellige, bl.a.:

Lyddæmpet dyse

Standard m. forsk. huldiameter

Ejektordyse

FLOWMÅLER

FITTINGS

Overvåg dit luftforbrug med en
flowmåler, vær på forkant med øget
forbrug eller luftlækager som
hurtigt konstateres.

Vi råder over et stort udvalg
af fittings og slanger i
forskellige størrelser.
Både alm. standardfittings samt rustfrit.
PA og PU slanger,
teflon samt fødevaregodkendte slanger.

CYLINDER OG VENTILER.

BOOSTER

Standard cylinder og
ventiler lagerføres.

Sænk systemtrykket og spar
penge ( 7-10 % pr. bar )
Monter en booster hvor et
højere tryk kræves.

120,00 mm

300,00 mm
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