PNEUMÁTICA

MultiFLOW

– A pistola de ar e fluido que todo profissional precisa

www.cejn.com

Jato de alta pressão para remoção de fragmentos

Eficiente remoção de pó

Limpeza com água

Limpeza poderosa com fluido de corte

A nova pistola de ar e fluido
MultiFLOW da CEJN pode ser
utilizada em diversas aplicações.
Resfriamento eficaz durante soldagem
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Conte com a CEJN para o
máximo em qualidade e o
máximo em desempenho
A qualidade das ferramentas tem relação direta com a qualidade do trabalho que elas realizam.
Durante mais de 50 anos, a CEJN possui o compromisso de oferecer aos clientes ferramentas
pneumáticas que realmente se destaquem em desempenho, qualidade e durabilidade. O
sucesso da CEJN no mercado de pistolas de ar é resultado de atividades contínuas de pesquisa
e desenvolvimento que nos permitem introduzir continuamente novos produtos, feitos para
trabalho pesado e com qualidade inigualável.
Quando os engenheiros da CEJN projetaram uma pistola de ar completamente nova e mais forte,
primeiramente houve uma pesquisa feita diretamente com os usuários finais para identificar suas
responsabilidades e necessidades de trabalho. Eles descobriram que seu novo projeto precisaria
oferecer uma vazão e um controle de vazão únicos, além de estar equipado com ajustes de bocal
para que a ferramenta fosse versátil em uma variedade de tarefas.
Ao transformar as necessidades dos clientes em características de projeto – uma marca
registrada da CEJN – a CEJN desenvolveu a pistola de ar e fluido MultiFLOW, uma ferramenta
obrigatória para profissionais que exigem o máximo em qualidade para o máximo em
desempenho.
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A CEJN reserva-se o direito de fazer alterações nos produtos sem aviso prévio.
Visite www.cejnbrasil.com.br para obter as informações mais recentes e arquivos pdf atualizados.
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Vazão de ar e fluido

Suporta ambientes hostis

Jato ajustável – um único bocal para todas as suas aplicações

CEJN MultiFLOW

– A pistola de ar e fluido mais versátil do mercado
Não importa se o trabalho é de limpeza com ar ou água, de secagem ou de resfriamento, a pistola de ar e fluido MultiFLOW
tem alta potência. Sua poderosa força e excepcional controle de vazão tornam o trabalho bem mais fácil.
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Vazão extrema para limpeza, resfriamento e secagem

Melhor empunhadura

Baixo ruído de desconexão

Vazão ajustável para necessidades de aplicação específicas
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MultiFL
Desempenho
O mais recente desenvolvimento em pistolas de ar da CEJN,
a pistola de ar e fluido MultiFLOW, tem um desempenho
tão bom quanto sua aparência. A pistola de alta qualidade
oferece vazão extrema para aplicações de limpeza, resfriamento
e secagem.

Bocal jateador ajustável
O bocal ajusta a vazão, de um jato
estreito para atingir resíduos difíceis de
remover, a um jato amplo para limpeza
de grandes superfícies abertas.

Durabilidade
As ferramentas sofrem desgastes devido aos movimentos
repetitivos. A pistola de ar e fluido MultiFLOW foi projetada para
suportar manuseio e ambientes de trabalho rigorosos.

Versatilidade
A pistola de ar e fluido MultiFLOW é uma ferramenta versátil
para diversas aplicações, desde as mais delicadas até as mais
pesadas.
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Cabo de borracha ergonômico
e não escorregadio
O cabo moldado em borracha dá aos usuários
uma empunhadura firme, proporcionando
mais conforto ao operador e um controle que
previne lesões ocupacionais.
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Detalhes técnicos
Alta vazão
Vazão de ar poderosa, que gera até
1.200 l/min. Uma limpeza eficaz é
conseguida em aplicações com ar e
fluido.

Projeto sólido
O corpo da pistola é feito em
polioximetileno (POM) de alta resistência.
O projeto robusto suporta o uso repetido.

Controle de vazão variável
Ajustes de vazão permitem que os
usuários selecionem a vazão exata
necessária para aplicações específicas,
resultando em gerenciamento de potência
e economia de energia. É possível
manter o ajuste de vazão para aplicações
repetitivas.

Gera uma vazão de ar extrema
Compatível com fluidos de
alta temperatura, como água,
fluidos de corte e óleo
Para proteger os olhos, use
óculos de proteção

Função antichicoteamento
Uma espiga/adaptador integrado em aço dá passagem à
pressão na desconexão, reduzindo o ruído e o chicoteamento
da mangueira, que pode causar lesões ao operador.
Esse projeto que leva em consideração a segurança
cumpre com a promessa da CEJN de fornecer produtos que
promovam um ambiente de trabalho seguro.
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Embalagem da
pistola de ar

Embalagens individuais

Mostruário de oito unidades

A pistola de ar e fluido MultiFLOW da CEJN está disponível em
embalagens individuais, com um orifício para pendurar em ganchos
de mostruários. Os clientes podem sentir facilmente a empunhadura
firme do cabo, pois este não fica preso à embalagem.

Um mostruário de balcão atraente e fácil de montar com oito
pistolas de ar e fluido MultiFLOW diretamente na frente dos
clientes, aumentando a visibilidade do produto e as vendas.

Animação 3D
Assista a animação 3D da pistola de
ar e fluido MultiFLOW em
www.cejn.com/multiflow

New!
Neu!
Nouveau!
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Cartazes promocionais
Cartazes coloridos do produto chamam a atenção do cliente imediatamente.
Essas ferramentas de marketing eficazes são fornecidas em uma variedade de
tamanhos e estilos.
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www.cejn.com/multiflow

Pistola de ar e fluido MultiFLOW
Série 210

• Força de jateamento incomparável
• Controle de vazão ajustável
• Jato ajustável
A nova pistola de ar MultiFLOW da CEJN limpa superfícies
eficazmente com ar ou água, com uma força de jateamento
incomparável. Uma vazão exata é conseguida com
configurações de vazão ajustáveis. O bocal pode ser ajustado
desde um jato estreito a um jato amplo. O MultiFLOW cumpre
e excede os padrões de segurança OSHA.

Dados técnicos
Vazão de ar..........................................
Vazão de fluido...................................
Nível de som com ar...........................
Pressão máx. de trabalho....................
Pressão mín. de ruptura......................

M ult i FL OW

Mostruário de oito embalagens

200-1.200 l/min (7-18 CFM)
5-25 l/min (1.1-5.5 GPM UK)
79-101 dBA
16 bar (232 PSI)
64 bar (928 PSI)

Material..................................................
Material da vedação..............................
Faixa de temperatura (16 bar/232 PSI)..
Faixa de temperatura (10 bar/145 PSI)..
Media.....................................................

POM, TPE, alumínio
Borracha nitrílica (NBR)
-20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
-20°C a +80°C (-4°F a +176°F)
Ar comprimido e fluidos não explosivos

N° da peça

Código EAN

Conexão

Quantidade na
embalagem

Peso/unidade

Peso/embalagem

11 210 0400

7391390264039

320 Espiga

5

191 g

1.000 g

11 210 0430

7391390268860

Espiga de fluido

5

210 g

1.100 g

11 210 0450

7391390264053

Adaptador 1/4"

5

205 g

1.080 g

11 210 9980
11 210 9981

7391390268938
7391390268945

320 Espiga
Adaptador 1/4"

1
1

191 g
205 g

1.700 g
1.800 g
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Secagem de instrumentos cirúrgicos

Ferramenta de manutenção e reparo

Complemente sua pistola de ar
com outros produtos da CEJN
Como os produtos CEJN são projetados para funcionar juntos, a padronização com produtos
CEJN ajuda a eliminar vazamentos e a minimizar perdas de pressão. A eficiência é aprimorada
e o compressor não precisa trabalhar tanto. Isso reduz o consumo de energia, economizando
dinheiro e também ajudando o meio ambiente.

Engates e espigas CEJN
Características bem planejadas permitem que os engates
pneumáticos CEJN eliminem as principais causas de perda de energia
em sistemas de ar comprimido. Por sua vez, os engates CEJN
resultam em uma redução significativa do consumo de energia.
Além dos custos com energia, os engates CEJN também resolvem
problemas como questões de segurança, vida útil reduzida dos
componentes e altos custos de manutenção.

Pistolas de ar CEJN
Série 208
A pistola de ar da Série 208 da CEJN possui uma série de
válvulas que permite utilização tanto com ar quanto com fluidos
não explosivos. A pistola é oferecida em vários estilos, incluindo
vazão total padrão, ponta-estrela redutora de ruído e uma
versão de segurança com pressão regulada. Vários tubos e bocais
estão disponíveis para satisfazer requisitos específicos de cada
aplicação.
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Limpeza a ar poderosa em trabalhos de carpintaria

Remoção de limalhas metálicas difíceis de alcançar

Mangueiras e kits de mangueiras
CEJN
As mangueiras e kits de mangueiras CEJN possuem superfícies
internas extremamente suaves, o que contribui para uma alta vazão.
Um projeto de parede fina em poliuretano aumenta ainda mais
a vazão.

Linha FRL da CEJN
A linha de filtração, regulação e lubrificação (FRL) da CEJN oferece
produtos de qualidade que garantem um desempenho confiável do
ar comprimido. A linha inclui filtros, reguladores, filtros/reguladores,
lubrificadores e acessórios. Os produtos FRL da CEJN são oferecidos
em conexões de 1/8" a 1". Eles são fáceis de montar e de manter,
e podem ser montados por cima ou lateralmente.

Sistema CEJN Multi-Link
O sistema Multi-Link da CEJN facilita o acréscimo de mais tomadas
de uma maneira organizada e compacta. O sistema modular de
distribuição de ar é ideal, tanto para pontos de suprimento de
ar comprimido em novas instalações, quanto para limpar áreas
congestionadas já existentes.

Adaptadores CEJN
A CEJN oferece uma ampla gama de conectores de mangueira para
máxima flexibilidade em uma variedade de aplicações: adaptadores
de macho para macho, buchas, plugues, conexões em cruz, T, L e Y,
e válvulas de esferas.
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em conexões rápidas

09 002 5177 / 1103 / Rolf Tryckeri AB, Skövde, Suécia
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