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MultiFLOW  
Fagmandens uundværlige tryklufts- & væskepistol
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CEJN’s nye MultiFLOW 
tryklufts- & væskepistol 
er utroligt effektiv til diverse 
anvendelsesformål.

Høj trykkraft/blæsekraft til fjernelse af spåner

Effektiv fjernelse af støv inden maling

Effektiv afkøling under svejsning 

Effektiv rengøring med skærevæskeRengøring med vand på en chokoladefabrik
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Værktøjernes kvalitet er direkte forbundet med kvaliteten af det arbejde, de skal udføre. Dette 

faktum har i mere end 50 år været drivkraften bag CEJN's indsats for at forsyne kunderne med 

trykluftværktøj, som har en fremragende ydeevne, slidstyrke og håndværksmæssig udførelse. 

CEJN’s succes på markedet for blæsepistoler er resultatet af kontinuerlig forskning og udvikling, 

som gør det muligt for os hele tiden at introducere nye effektive produkter, som konkurrenterne 

ikke kan matche. 

Da ingeniørerne hos CEJN skulle til at designe en helt ny og effektiv blæsepistol, startede de med 

at interviewe slutbrugerne for at få identificeret pistolens funktionsområder. De fandt ud af, at 

det nye design skulle give mulighed for enestående flow og flowkontrol, og at pistolen skulle 

være udstyret med dyseindstillinger, som ville gøre den til et alsidigt værktøj til flere forskellige 

opgaver.

Ved at gøre kundernes behov til designmæssige funktioner – hvilket er CEJN's varemærke – har 

CEJN udviklet MultiFLOW tryklufts- & væskepistolen, som er et uundværligt værktøj for 

fagfolk, der kræver det bedste værktøj for at opnå den bedste udførelse af arbejdet. 

Du kan stole på CEJN, 
når det gælder de 
bedste værktøjer med 
den bedste ydeevne

CEJN forbeholder sig retten til at foretage produktændringer uden varsel. Gå ind på www.cejn.dk for 
at få de nyeste oplysninger og opdaterede pdf-filer.
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Hvad enten arbejdet kræver rengøring med trykluft eller vand, tørring eller afkøling, har MultiFLOW tryklufts- & væskepistolen 

den nødvendige kraft, når og hvor der er brug for det. Dens utrolige effektivitet og enestående flowkontrol gør arbejdet meget 

nemmere. 

CEJN MultiFLOW  
– Den mest alsidige tryklufts- & væskepistol på markedet 

Tryklufts- og væskeflow

Justerbar stråle – én dyse til alle anvendelsesformål

Tåler barske miljøer
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CEJN MultiFLOW  
– Den mest alsidige tryklufts- & væskepistol på markedet 

Ekstremt højt flow til rengøring, afkøling og tørring

Bedre greb

Justerbart flow til specifikke 
anvendelsesbehov

Lav støj ved frakobling
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Ydelse
CEJN’s nyeste produkt inden for blæsepistoler, MultiFLOW 

tryklufts- & væskepistolen, har en ydeevne, der er lige så 

uovertruffen som designet. Den enestående blæsepistol har et 

ekstremt højt flow til rengøring, afkøling og tørring.

Slidstyrke
Værktøj tages i brug og lægges bort hele dagen og udsættes 

for gentagen slid. MultiFLOW tryklufts- & væskepistolen er 

udformet til at modstå hårdhændet behandling og barske 

arbejdsmiljøer. 

Alsidighed 
Eftersom MultiFLOW tryklufts- & væskepistolen rengør 

overflader ved hjælp af luft eller vand, er den et alsidigt 

værktøj til vidt forskellige anvendelsesområder, lige fra sterile 

operationsstuer til sværindustrien. 

Ergonomisk og gribefast 
gummigreb 

Det støbte gummigreb giver brugeren et 
fast greb og øger komforten og kontrollen, 
hvilket beskytter mod erhvervsskader. 

Justerbar stråledyse 
Dysen justerer flowet lige fra en smal 
stråle, som kan fjerne snavs, der er svært 
at nå ind til, til en bred stråle til rengøring 

af store åbne flader. 
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Robust konstruktion 
Blæsepistolens krop er fremstillet af 
stærkt polyoxymethylen (POM). Den solide 
konstruktion tåler gentagen brug. 

Genererer et ekstremt luftflow.

Kan anvendes til væsker med 
høj temperatur, såsom vand, 
skærevæsker og olie. 

Der skal anvendes beskyttelsesbriller 
for at beskytte øjnene.

Variabel flowkontrol 
Flowindstillingerne gør det muligt 
at vælge præcis det flow, som er 
nødvendigt til den specifikke anvendelse, 
således at der spares på energiforbruget. 
Flowindstillingen kan gemmes og bruges 
igen til samme anvendelse. 

Rekyldæmpende funktion 
Den integrerede stålnippel/adapter ventilerer overskydende 

luft ved frakobling og reducerer således rekyl fra slangen og 

støj, som kan skade operatøren.  

Den sikkerhedsorienterede konstruktion lever op til CEJN's 

løfte om at fremstille produkter, der fremmer et sikkert 

arbejdsmiljø. 

Højt flow 
Det effektive luftflow genererer 
op til 1.200 l/min. Der opnås 
effektiv rengøring ved luft- og 
væskeapplikationer. 

Tekniske oplysninger
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Reklameplakater 
Farverige plakater, som viser produktet, fanger straks kundernes opmærksomhed. Disse 

effektive markedsføringsværktøjer fås i flere forskellige størrelser og udformninger.

Emballage til 
blæsepistolen

Displays med 8 stk. 
Med et attraktivt butiksdisplay, som er nemt at samle, kan du placere 

otte MultiFLOW tryklufts- & væskepistoler direkte foran kunderne 

og dermed øge produktkendskabet og salget ved kassen. 

Enkeltpakninger 
CEJN’s MultiFLOW tryklufts- & væskepistol fås som 

enkeltpakninger med et øje til ophængning på displaykroge. 

Kunderne kan nemt mærke pistolens solide greb, da grebet ikke er 

inde i pakningen. 

3D-animation
Du kan se en 3D-animation af MultiFLOW 

tryklufts- & væskepistolen på  

www.cejn.com/multiflow

www.cejn.com/multiflow
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3D-animation

Tekniske data 
Luftflow ..............................................
Væskeflow ..........................................
Luftlydniveau ......................................
Maks. arbejdstryk ...............................
Min. sprængtryk .................................

MultiFLOW tryklufts- & væskepistol
SeRie 210

CEJN’s nye MultiFLOW-blæsepistol rengør effektivt 

overflader med luft eller vand ved hjælp af en uforlignelig 

blæsekraft. Der kan opnås et præcist flow ved at justere 

flowindstillingerne. Dysen kan indstilles fra en smal til en 

bred stråle. MultiFLOW opfylder og overgår det amerikanske 

OSHA's sikkerhedsstandarder, når der lukkes for enden af 

blæserøret på pistolen, f.eks. med hånden.

•		Uovertruffen	blæsekraft	

•		Justerbar	flowkontrol	

•		Justerbar	stråle	

200 - 1.200 l/min.
5 - 45 l/min.
79 - 101 dBA
16 bar (232 PSi)
64 bar (928 PSI)

Materiale ...............................................
Pakningsmateriale .................................
Temperaturområde (16 bar/232 PSI) .....
Temperaturområde (10 bar/145 PSI) .....
Medie.....................................................

POM, TPE, aluminium
NBR (Nitril)
-20 °C til +60 °C
-20 °C til +80 °C
Luft og ikke eksplosive vandbaserede væsker  

MuLTIFLOW Varenr.  EAN-kode Tilslutning Antal i pakken Vægt/stk. Vægt/pakke

11 210 0400 7391390264039 320-nippel 5 191 g 1.000 g

11 210 0430 7391390268860 Væskenippel 5 210 g 1.100 g

11 210 0450 7391390264053 Adapter 1/4" 5 205 g 1.080 g

Display med 8 stk. 11 210 9980  
11 210 9981

7391390268938  
7391390268945

320- nipple 
Adapter 1/4"

1 
1

191 g 
205 g

1.700 g 
1.800 g
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CEJN-blæsepistoler
SERIE 208

CEJN's Serie 208 Blæsepistol har en ventilpakning, som 

gør, at den kan håndtere både luft og ikke-eksplosive 

væsker. Blæsepistolen fås i forskellige udførelser: almindeligt 

rør, støjreducerende Star-Tip-rør og en trykreguleret 

sikkerhedsversion. Der er forskellige slanger og dyser, som 

opfylder bestemte anvendelsesbehov.

CEJN-koblinger og -nipler 
Velgennemtænkte funktioner gør det muligt for CEJN's 

trykluftkoblinger at eliminere de primære årsager til energitab i 

trykluftsystemer. Derudover giver CEJN's koblinger et væsentligt 

reduceret energiforbrug.

 

Udover at reducere energiomkostningerne gør CEJN's koblinger 

også noget ved sikkerhedsmæssige problemer, forkortet 

komponentlevetid og høje vedligeholdelsesomkostninger. 

Fuldend din blæsepistol med 
andre produkter fra CEJN
Eftersom	produkterne	fra	CEJN	er	designet	til	at	arbejde	sammen,	kan	du	undgå	lækage	og	
mindske	trykfald,	hvis	du	som	standard	anvender	CEJN's	produkter.	Effektiviteten	forbedres,	og	
kompressoren	skal	ikke	arbejde	lige	så	hårdt,	hvilket	giver	mindre	energiforbrug,	sparer	penge	og	
skåner	miljøet.

Vedligeholdelses- og reparationsværktøjTørring af kirurgiske instrumenter
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CeJN-slanger og -slangesæt
CEJN-slanger og -slangesæt har ekstremt glatte indvendige 

overflader, hvilket bidrager til høj gennemstrømning. Brugen 

af polyuretan muliggør et design med tynde vægge, som øger 

gennemstrømningen yderligere. 

CeJN's FRS-sortiment
CEJN's sortiment til filtrering, regulering og smøring (FRS) omfatter 

kvalitetsprodukter, der sikrer en pålidelig trykluftfunktion. Sortimentet 

omfatter filtre, regulatorer, filter/regulatorer, smøreapparater og 

tilbehør. CEJN's FRS-produkter fås med gevindtilslutninger i størrelser 

fra 1/8" til 1". De er lette at samle og vedligeholde og kan top- eller 

sidemonteres.

CeJN Multi-Link System
CEJN's Multi-Link System gør det let at opsætte flere udtag 

på en organiseret og kompakt måde. Det modulopbyggede 

luftmanifoldsystem er ideelt til både trykluftforsyningspunkter i 

nye installationer og til oprydning i eksisterende, uoverskuelige 

installationer. 

CEJN-adaptere
CEJN tilbyder et bredt udvalg af slangetilslutninger, der giver 

maksimal fleksibilitet til mange forskellige anvendelsesformål: 

brystnipler, nippelmuffer, propper, kryds-, T-, L- og Y-stykker og 

kugleventiler.

Fjernelse af metalspåner, som er svære at nåEffektiv rengøring med luft ved snedkerarbejde



TR
Y

K
LU

FT

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

1 
C

EJ
N

 A
B

09
 0

02
 3

17
7 

/ 1
10

3 
/ R

ol
f 

Tr
yc

ke
ri 

A
B,

 S
kö

vd
e 

Sv
er

ig
e

Din globale
lynkoblingsspecialist


