TRYCKLUFT

MultiFLOW
– Proffsens självklara val

www.cejn.com

Hög tryck-/blåskraft vid borttagning av flisor

Effektiv dammborttagning före målning

Rengöring med vatten i chokladfabriken

Effektiv rengöring med skärvätska

CEJNs nya blåspistol MultiFLOW
är ett kraftfullt verktyg för många
olika användningsområden.
Effektiv svetskylning
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CEJN tillhandahåller
förstklassiga verktyg som
ger förstklassiga resultat
Verktygens kvalitet har en direkt påverkan på kvaliteten av de arbeten som utförs med dem. I
över 50 år har detta varit drivkraften bakom CEJNs arbete med att utveckla tryckluftsverktyg med
enastående prestanda, hantverksskicklighet och hållbarhet för våra kunder. CEJNs framgångar på
området blåspistoler är resultatet av ett långsiktigt forsknings- och utvecklingsarbete. Tack vare
detta kan vi ständigt introducera nya produkter med förstklassig effektivitet.
När CEJNs ingenjörer fick i uppdrag att konstruera en helt ny och extremt kraftfull blåspistol
började de med att intervjua slutanvändarna för att ta reda på vilka arbetsuppgifter de utför.
De konstaterade att den nya modellen borde ha ett unikt flöde och en unik flödeskontroll samt
utrustas med ett justerbart munstycke för att göra den till ett mångsidigt verktyg för en mängd
olika användningsområden.
Genom att omvandla kundens behov till produktegenskaper (ett av CEJNs kännemärken) har vi
utvecklat blåspistolen MultiFLOW, ett måste för alla proffsanvändare som behöver förstklassiga
verktyg för ett förstklassigt resultat.
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CEJN förbehåller sig rätten att göra produktändringar utan föregående meddelande.
Besök www.cejn.se för aktuell information och uppdaterade pdf-filer.
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Tryckluft och vätska

Tål tuff behandling

Justerbar stråle – ett munstycke för alla användningsområden

CEJNs MultiFLOW

– Den mest mångsidiga blåspistolen på marknaden
Oavsett om det gäller rengöring med tryckluft eller vatten, torkning eller kylning ger blåspistolen MultiFLOW rätt tryck när och där
det behövs. Pistolens kraftfullhet och exceptionella flödeskontroll förenklar arbetet betydligt.
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Extremt flöde för rengöring, kylning och torkning

Bättre grepp

Låg ljudnivå vid isärkoppling

Justerbart flöde för olika
användningsområden
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MultiFL
Prestanda
CEJNs senaste blåspistol, MultiFLOW, har en prestanda som
håller lika hög klass som dess design. Denna förstklassiga
blåspistol ger ett mycket kraftfullt flöde för rengöring, kylning
och torkning.

Justerbart jetmunstycke
Munstycket reglerar flödet från en smal
stråle som kommer åt besvärlig smuts
till en bred stråle för rengöring av stora,
öppna ytor.

Hållbarhet
Verktyg tas upp ur och läggs ned i verktygslådan hela dagen
vilket gör att de utsätts för kontinuerligt slitage. Blåspistolen
MultiFLOW är konstruerad för att tåla tuff hantering och hårda
användningsförhållanden.

Mångsidighet
Eftersom MultiFLOW kan rengöra ytor med både tryckluft
och vatten är den ett mångsidigt verktyg för så skiftande
användningsområden som sterila sjukvårdsmiljöer, industriella
gjuterier och allt däremellan.
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Ergonomiskt, greppvänligt
gummihandtag
Användaren får ett fast grepp om det
formgjutna gummihandtaget vilket ger
ökad komfort och kontroll och minskar
risken för arbetsskador.
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Tekniska specifikationer
Kraftigt flöde
Tryckluft pressas ut med en hastighet
på upp till 1 200 l/min. Effektiv
rengöring med tryckluft eller vätska.

Hållbar konstruktion
Blåspistolen är tillverkad av höghållfast
acetalplast (polyoxymetylen, POM). Den
robusta konstruktionen tål långvarig och
frekvent användning.

Reglerbar flödeskontroll
Flödesjusteringen ger användaren
möjlighet att ställa in exakt det flöde som
behövs för olika användningsområden.
Detta ger en kontrollerad tryckkraft
och minskar energikostnaderna.
Flödesinställningar som används ofta kan
”sparas”.

Genererar ett mycket kraftigt luftflöde
Kan användas med högtempererade
vätskor, t.ex. vatten, skärvätska och
olja
Bär skyddsglasögon till skydd för
ögonen

Rekyldämpande funktion
Den inbyggda stålnippeln/-adaptern lättar på trycket
nedströms vid isärkoppling vilket minskar slangrekylen och
ljudnivåer som kan skada användaren.
Genom den säkerhetsorienterade konstruktionen uppfyller
CEJN sitt löfte att tillhandahålla produkter som ökar
säkerheten på arbetsplatsen.
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Förpackningsalternativ

Singelförpackningar

Butiksdisplay med åtta pistoler

CEJNs MultiFLOW blåspistol finns i singelförpackning med
ett hål för upphängning på krok. Kunderna kan enkelt känna
på det greppvänliga handtaget eftersom det inte sitter fast i
förpackningsmaterialet.

En snygg, lättmonterad butiksdisplay med åtta MultiFLOW
blåspistoler som placeras väl synlig för kunderna. Ökar
produktmedvetenheten och kassaförsäljningen.

3D-demo
En tredimensionell demonstration av
blåspistolen MultiFLOW finns på
www.cejn.se/multiflow

New!
Neu!
Nouveau!
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Affischer
Färgglada produktaffischer fångar snabbt kundens intresse. Det här effektiva
marknadsföringsmaterialet finns i flera olika storlekar och utföranden.

8

www.cejn.se/multiflow

MultiFLOW blåspistol
Serie 210

• Oöverträffad blåskraft
• Justerbart flöde
• Justerbar stråle
CEJNs nya blåspistol MultiFLOW rengör ytor effektivt med
hjälp av tryckluft eller vatten med marknadens bästa blåskraft.
Det justerbara flödet kan anpassas exakt till behovet.
Munstycket kan ställas in från allt mellan en mycket smal
till en bred stråle. MultiFLOW uppfyller och överskrider den
amerikanska OHSA standarden vid blockering av röret.

Tekniska data
Luftflöde..............................................
Vätskeflöde..........................................
Ljudnivå, tryckluft...............................
Max. arbetstryck:.................................
Min. sprängtryck:.................................

M ult i FL OW

Butiksdisplay med 8 ex.

Material..................................................
Tätningsmaterial.....................................
Temperaturområde (16 bar)...................
Temperaturområde (10 bar)...................
Media.....................................................

200–1 200 l/min
5–25 l/min
79–101 dBA
16 bar
64 bar

POM, TPE, aluminium
Nitrilgummi (NBR)
-20°C till +60°C
-20°C till +80°C
Luft och icke-explosiva vattenbaserade vätskor

Artikelnr.

EAN-kod

Anslutning

Förpackningsantal

Vikt/st

Vikt/förpackning

11 210 0400

7391390264039

320-nippel

5

191 g

1 000 g

11 210 0430

7391390268860

Vätskenippel

5

210 g

1 100 g

11 210 0450

7391390264053

Adapter 1/4"

5

205 g

1 080 g

11 210 9980
11 210 9981

7391390268938
7391390268945

320-nippel
Adapter 1/4"

1
1

191 g
205 g

1 700 g
1 800 g
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Torkning av kirurgiska instrument

Underhåll och reparation av verktyg

Komplettera med andra
produkter från CEJN
Eftersom CEJNs produkter är utformade för att användas tillsammans minimeras läckage och
tryckfall om CEJN-produkter görs till standard. Effektiviteten ökar och kompressorn behöver
inte arbeta lika hårt vilket medför lägre energiförbrukning, minskade kostnader och mindre
miljöpåverkan.

CEJN-kopplingar och nipplar
Tack vare den genomtänkta funktionen kommer CEJNs
tryckluftskopplingar åt de viktigaste källorna till energiförlust i ett
tryckluftssystem. Därigenom ger CEJNs kopplingar en väsentligt
minskad energiförbrukning.
Förutom att minska energikostnaderna kan CEJNs kopplingar även
lösa säkerhetsrelaterade problem, öka komponenternas livslängd
och minska underhållskostnaderna.

CEJNs blåspistoler
Serie 208
CEJNs blåspistol i serie 208 har ett ventilpaket som gör att
den kan hantera såväl tryckluft som icke-explosiva vätskor.
Blåspistolen finns i flera olika utföranden, bland annat en
fullflödes standardversion, en ljuddämpande version med
Star Tip-munstycke och en tryckreglerad säkerhetsversion.
Det finns olika rör och munstycken avsedda för olika
användningsområden.
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Kraftfull rengöring vid snickeriarbete

Borttagning av svåråtkomliga metallspån

CEJNs slangar och slangsatser
CEJNs slangar och slangsatser är extremt släta inuti vilket ger
högre flödeshastigheten. Det tunna polyuretanmaterialet ökar
flödeshastigheten ytterligare.

Filtrering, reglering och smörjning
CEJNs filtrerings-, reglerings- och smörjningsprodukter är av hög
kvalitet och säkerställer en tillförlitlig tryckluftsprestanda. Sortimentet
omfattar filter, regulatorer, filterregulatorer, smörjare och olika
tillbehör. Produkterna finns i gängstorlekar mellan 1/8" och 1". De är
lätta att montera och underhålla och kan topp- eller sidomonteras.

CEJNs Multi-Link-system
Med CEJNs Multi-Link-system är det enkelt att lägga till fler
utgångar på ett metodiskt och kompakt sätt. Det moduluppbyggda
luftförgreningssystemet är optimalt för såväl tryckluftsanslutningar i
nya system som renodling av befintliga, överbelamrade system.

CEJNs adaptrar
CEJN har ett stort utbud av slanganslutningar som ger maximal
flexibilitet inom en rad olika användningsområden: adaptrar,
bussningar, pluggar, kors-, T-, L- och Y-anslutningar samt kulventiler.
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Quick Connect Specialist

09 001 1177 / 1103 / Rolf Tryckeri AB, Skövde
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