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Пистолет за картуш
HS60 Art.No.: 900964

HS65 Art.No: 900965               

- Подсилен спусък
- Подсилен спусък и бутало

- За картуши 310 ml/10.5 fl oz
Цвят: Син

Пистолет за картуш червен скелетон HS84-S
Art.No.: 901084
- Шестоъгълно бутало
- Кука за окачване
- Накрайник за почистване

За картуши 310 ml/10.5 fl oz
Цвят: Червен

За картуши 310 ml/10.5 fl oz
Цвят: Червен/Черен

Пистолет за картуш синтетичен HPS44
Art.No.: 571159
- Лек синтетичен пистолет
- Метален бутон за тяга
- Ротационен корпус
- Удобна дръжка за хващане
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Пистолети за уплътнители

Пистолет за картуш сив HS80
Art.No.: 558089
- Подсилен спусък и бутало
- Вграден отвор за рязане

За картуши 310 ml/10.5 fl oz
Цвят: Сив



Пистолет за картуш анатомичен HPS56
Art.No.: 571156

- Ротационен корпус
- Кука за окачване
- Анатомично удобен спусък

За картуши 310 ml/10.5 fl oz
Цвят: Червен/Черен

Пистолет за картуш синтетичен HPS44
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Пистолет алу-барел за 400 мл. HPS400-A
Art.No.: 901106
- Ротационна цев
- Подсилен спусък
- Стабилни алуминиеви винтове

За картуши 310 ml/10.5 fl oz, за опаковки 400 
ml/11.6 fl oz
Цвят: Сребро/Черен

- Ротационна цев
- Подсилен спусък
- Стабилни алуминиеви винтове

Накрайник бутало Art.No.: 90079
-  буталоПластмасов накрайник
За модели HPS400 и А/HPS600-A
Цвят: Бял

Алуминиев накрайник Art.No.: 600033
- Здрав алуминиев винт
- За модели HPS400 и А/HPS600-A
Цвят: Черен

Тръбовиден накрайник  Art.No.: 90048
- Твърд накрайник за нанасяне на продукти в 
мека опаковка
- За модели HPS400 и А/HPS600-A

Пистолет алу-барел за 600 мл. HPS600-A
Art.No.: 901052

- За картуши 310 ml/10.5 fl oz, за опаковки 
400 ml/11.6 fl oz и 600 ml/20.2 fl oz
Цвят: Сребро/Черен

Аксесоари и резервни 
части



3

- Шестоъгълно бутало
- Функция „без да капе“
- Кука за окачване
- Инструмент за пробиване
- Съотношение натиск 7:1

За картуши 310 ml/10.5 fl oz
Цвят: Черен

Пистолет за картуш черен скелетон Х7
Art.No.: 901088

Half Pipe Caulking Applicator X7-310
Art.No.: 571161
- Ротационен корпус
- Гумирани дръжка и спусък
- Подсилен спусък
- Кука за окачване
- Съотношение натиск 14:1

За картуши 310 ml/10.5 fl oz
Цвят: Червен

Aluminium Barrel Applicator X7-400
Art.No.: 571162 
- Ротационна цев
- Гумирани дръжка и спусък
- Пластмасови накрайници
- Съотношение натиск 14:1

За картуши 310 ml/10.5 fl oz и за опаковки 400 
ml/11.6 fl oz
Цвят: Сребро/Черен

Aluminium Barrel Applicator X7-600
                 Art.No.: 571163 

- Ротационна цев
- Гумирани дръжка и спусък
- Пластмасови накрайници
- Съотношение натиск 14:1

За картуши 310 ml/10.5 fl oz, за опаковки 
400 ml/11.6 fl oz и за 600 ml/20.2 fl oz

Про пистолет  X7
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FX7

Half Pipe Caulking Applicator X7-310
Art.No.: 571161

Про пистолет за картуш 310 мл. FX7-90 
Art.No.: 571164
-Ротационен корпус и кука за окачване
-Гумирани дръжка и спусък
-Многократно блокира обратния натиск 
(съпротивление 6000N)
-Двойно плъзгащ механизъм за плавно 
нанасяне
- За материали с висок вискозитет
-Съотношение натиск 17:1

За картуши 310 ml/10.5 fl oz
Цвят: Черен

Про пистолет за опаковка 400 мл. FX7-40 
Art.No.: 571165
-Ротационна цев и кука за окачване-Гумирани 
дръжка и спусък
-Многократно блокира обратния натиск 
(съпротивление 6000N)
-Двойно плъзгащ механизъм за плавно нанасяне
- Оптимизирано бутало за пълно нанасяне 
- За материали с висок вискозитет
- Съотношение натиск 17:1

За картуши 310 ml/10.5 fl oz и за опаковки
400 ml/11.6 fl oz 
Цвят: Сребро/Черен/Тюркоаз

Про пистолет за опаковка 600 мл. FX7-60  
Art.No.: 571166
-Ротационна цев и кука
за окачване-Гумирани дръжка и спусък
-Многократно блокира обратния натиск 
(съпротивление 6000N)
-Двойно плъзгащ механизъм за плавно 
нанасяне
- Оптимизирано бутало за пълно нанасяне 
- За материали с висок вискозитет
- Съотношение натиск 17:1

За картуши 310 ml/10.5 fl oz, за опаковки 400 
ml/11.6 fl oz и за 600 ml/20.2 fl oz
Цвят: Сребро/Черен/Тюркоаз

*Произведени с иновативни природосъобразни компоненти
*Защитени от корозия *Качество за професионалисти
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Про пистолет Ексепт 310
Art.No.: 200001
- За продължителна работа
- Ротационен корпус и кука за окачване
-Гумирани дръжка и спусък
-Антикорозионно действие
-Вграден отвор за рязане
-Регулира функция „без да капе“
- Изключително подходящ за плътни хим. материали
- Съотношение натиск: 19:1

За картуши 310 ml/10.5 fl oz
Цвят: Черен/Оранж

Про пистолет Ексепт 400
 Art.No.: 200002

- За продължителна работа
- Ротационен корпус и кука за окачване
-Гумирани дръжка и спусък
-Антикорозионно действие
-Вграден отвор за рязане
-Регулира функция „без да капе“
- Изключително подходящ за плътни хим. 
материали
- Съотношение натиск: 19:1

За картуши 310 ml/10.5 fl oz и за опаковки 400 
ml/11.6 fl oz 
Цвят: Черен/Оранж

Ексепт      Качество за професионалисти

Про пистолет Ексепт 600
Art.No.: 200003

За картуши 310 ml/10.5 fl oz, за опаковки 400 
ml/11.6 fl oz и за 600 ml/20.2 fl oz
Цвят: Черен/Оранж

- За продължителна работа
- Ротационен корпус и кука за окачване
-Гумирани дръжка и спусък
-Антикорозионно действие
-Вграден отвор за рязане
-Регулира функция „без да капе“
- Изключително подходящ за плътни хим. материали
- Съотношение натиск: 19:1
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Tube Nozzle Pro
Art.No.: 90059
- Накрайник с широка основа
- Плътно запълва отвора
- За пълно изразходване

For X7-, FX7-, eXcePt- and 
Powerjet Gun-Series
Color: WhiteПро накрайник бутало за серия FX7-
Про накрайник бутало за серия
FX7-LG
Art.No.: 90082
- Синтетично бутало накрайник
- За пълно изразходване

For FX7- and eXcePt-Series barrel type
Color: Black

Screw Cap Nylon
Art.No.: 600034
- Пластмасов накрайник

For X7-Series
Color: Black

Аксесоари / Резервни части

Спрей ИРИОН 400 мл.
Art.No.: 600000
- Елиминира скърцане и звуци
- Предпазва инструментите 
- Против всякакви замърсявания
- Премахва ръжда
400ml/11.6 fl oz Spray can

Алуминиева предна капачка 
за серия FX7
Art.No.: 600032 (front)
Art.No.: 600035 (back)

- Алуминиев накрайник

For FX7-, eXcePt-Series barrel type
Color: Black

Push Plate X7
Art.No.: 901089
- Накрайник бутало Х7

For X7-Series
Color: Red

Про пистолет ХР Делта 
Art.No.: 200004
-Ротационен корпус и кука за окачване
-Гумирани дръжка и спусък
-Антикорозионно действие
-Активираща функция „без да капе“
- DELTA ръкохватка – здрава и устойчива
- НОВО – с променливо съотношение натиск:
  25:1 или 12:1

For cartridges 310ml/10.5 fl oz
Color: Black/Orange

Joint Scraper Saddle
Art.No.: 90064
- Ръкохватки от
  гъвкава синтетика
- С 2 инструментаза фуги

For FX7-Series
Color: Black

Шпакли за заглаждане на фуги
Art.No.: 90037
- Гъвкав синтетичен материал
- За ъглови и кръгли фуги
- Удобни за работа

4-piece-set in transparent box



7 Произведени с иновативни природосъобразни компоненти

Пистолет Коаксиален FX7-38
Art.No.: 901109
- Конструиран за тежки натоварвания
- Здрава ръкохватка
- Гумирани дръжки
- Съотношение натиск 22:1

 -За коаксиални картуши до 380 ml/12.8 fl oz
Цвят: Черен

Пистолет за дву-компонентни  FX7-21DP
Art.No.: 900093
- Конструиран за изключително тежки  натоварвания
- Здрава и неплъзгава се ръкохватка
- Гумирани дръжки
- Съотношение натиск 17:1

За дву-компонентни картуши 2 х 110 мл. 
2 х 3.7 fl oz
Цвят: Черен

Пистолет Коаксиален FX7-33 Варио
Art.No.: 783148
 - Устойчив инструмент с гумирани дръжки
-Изключително здрави ръкохватки
-Бутало, което може да се сменя
-Съотношение натиск 17:1

 За коаксиални картуши до 330 ml/10.8 fl oz 
при съотношение на смесване 1:1 и 10:1
Цвят: Черен/Тюркоаз

*Защитени от корозия
*Качество за професионалисти
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Пистолет за дву-компонентни картуши DP50 Pro
Art.No.: 781252
-Съотношение на смесване 2:1 и 1:1
-Дизайн за изключително натоварване

За дву-компонентни картуши до 50 ml
Цвят: Черен

Пистолет МАГ-30 Варио за дву-компонентни картуши 

- Устойчив инструмент с магнезиево покритие
   -По-лек от всеки друг подобен 
   -Авангардна технология
- С бутала, които могат да се сменят за:
   съотношение на смесване 1:1, 3:1, 10:1
- Съотношение натиск 25:1

За дву-компонентни картуши до 620 
ml/21.8 fl oz
Цвят: Черен

Art.No.: 900095

390 ml   3:1

214 mm

77
,5

 m
m

Ø 49 mm 213 mm

350 ml   10:168
 m

m

Ø 48 mm

Ø 37 mm

380 ml  1:1

147 mm

Ø 48,5 mm

620 ml  1:1

218 mm

- Устойчив инструмент с двустранно магнезиево
   покритие
- За дву-компонентни хим. материали с висок
   вискозитет
- Антикорозионно защитени задвижващи компоненти
- Специално подсилена ръкохватка
- Съотношение натиск 25:1

Art.No.: 900109

Пистолет Сайд MAG-34S

За SBS дву-компонентни хим. материали до 
390 ml/13.2 fl oz и едно-компонентни хим. 
материали в картуши 310 ml/10.5 fl oz
Цвят: Черен



Шортгън 
Art.No.: 781233

- Устойчив алуминиев накрайник за
   удобна работа
- Компактен и лек
- Удобна ръкохватка и месингов 

винт за регулиране на струята

Ерго Art.No.: 781237
- Лек пластмасов/алуминий пистолет
- Метална тръба и спусък
- Голям регулиращ винт с удобен захват
- Ергономична и гумирана ръкохватка

Цвят: Червен/Черен

Пистолет за пяна Метал Лайт Art.No.: 
- Стабилен метален пистолет
- Здрав адаптер за аерозола и месингов
   винт за регулиране на струята
- Скосена екструзионна тръба за висока
   устойчивост

Пистолет за пяна Метал Лайт - Плюс 
Art.No.: 781198
- Солидно усилен метален пистолет
- PTFE покритие на игла и на адаптер за аерозола
- Голям месингов винт за регулиране на струята
- Скосена екструзионна тръба за висока
   устойчивост
- Гумирана ръкохватка за удобна работа

Цвят: Червен/Черен

9

Пистолет за пяна 

Пистолети за полиуретанова пяна 



Пистолет за пяна Метал Лайт - Плюс 
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Ерго X7  Art.No.: 781231
- Лек пластмасов/алуминий пистолет
- Метална тръба и спусък
- Адаптер с не залепващ връх 
- Голям регулиращ винт с удобен захват
- Ергономична и меко гумирана ръкохватка
- Оптимизирана струя на пяната

Цвят: Червен/Черен

Гуардия Х7  Art.No.: 781199
- Нова и здрава конструкция
- Напълно не залепващо PTFE покритие
- Усилен адаптер за аерозола
- Много добър поток на екструзия
  на пяната
- Прецизен регулиращ винт със
  стоп функция
- Гумирани ръкохватка и спусък
- Купол за етикет (за частни клиенти)

Цвят: Червен/Черен

Екстрийм X7  Art.No.: 781200
-Удобен за работа пистолет с въртящ
  накрайник
- За места с трудна достъпност
- Оптимизиран адаптер за аерозола
- Прецизно дозиране на екструзията
  на пяната 
- Гумирана ръкохватка
- Купол за етикет (за частни клиенти)

Цвят: Червен/Черен

Stepless adjustable tube
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СКУРО Ево5  Art.No.: 781256
-Пистолет от най-високо качество метал
-Перфектна екструзия на пяна
-Специално не залепващо покритие
- Скосена екструзионна тръба за висока 
устойчивост
-Не залепваща игла и адаптер 
-Усилен адаптер за аерозола
- Голям и удобен регулиращ винт

Цвят: Черен/Антрацит

Метал Лайт XL  Art.No.: 781239
- Подсилен метален пистолет за пяна
- Удължена тръба 60 cm/1.97 ft
- Гумирана ръкохватка
- Не плъзгащ се месингов регулиращ винт
- Удобно нанасяне в ограничено пространство
- Работа без навеждане или без стълба при висок монтаж

Цвят: Сив/Черен/Сребро

Тръби за пистолети Art.No.: 900086
- Пластмасова тръба за удължаване

Тръби за пистолети  Art.No.: 781421
-Пластмасов накрайник 

Фин червен накрайник  Art.No.: 781423
- Накрайник за специална екструзия

Пистолети за полиуретанова пяна

Резервни части за пистолети за пяна
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-Пистолет от най-високо качество метал
-Перфектна екструзия на пяна
-Специално не залепващо покритие
- Скосена екструзионна тръба за висока 
устойчивост
-Не залепваща игла и адаптер 
-Усилен адаптер за аерозола
- Голям и удобен регулиращ винт

Аксесоари / Резервни части

Фин червен накрайник 
за серия X7
Art.No.: 712336
- 3 бр. специални   
  накрайници

Тръби и накрайници
Art.No.: 712332
- 2 бр. тръби, 2 бр.
  накрайници

Бутало про
Art.No.: 712335
-1 бр. синтетично бутало
 накрайник за FX7-, eXePt-Series

Бутала - червени X7
Art.No.: 712337
-2 бр. бутало
 за X7-Series

Бутала за серия HPS
Art.No.: 712338
-2 бр. бутало
за HPS-Series

Накрайници про
Art.No.: 712333
-3 бр. накрайници
за ротационна цев

Алуминиев накрайник HPS 
Art.No.: 712339
-1бр. алуминиев накрайник
за HPS-Series

Пластмасов накрайник
Art.No.: 712334
-1 бр. пластмасов накрайник
за за FX7-Series

Алуминиев накрайник - преден
Art.No.: 712340
-1 бр. преден накрайник за
за FX7-, eXePt-Series
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Powerjet-Li 400, 7,4V
Art.No.: 786724
- Автоматична функция „без да капе“
- Безстепенна регулируема скорост
- Ротационна цев
- Гумирани дръжка и спусък
- Вградена LED спомагателна светлина

За картуши 310 ml/10.5 fl oz и за опаковки
400 ml/11.6 fl oz
Цвят: Сребро/Черен/Червен

Powerjet-Li 310, 7,4V 
Art.No.: 786725
- Автоматична функция „без да капе“
- Безстепенна регулируема скорост
- Ротационен корпус
- Гумирани дръжка и спусък
- Вградена LED спомагателна светлина

За картуши 310 ml/10.5 fl oz
Цвят: Черен/Червен

Пистолети за уплътнители с литиево йонни батерии
Powerjet - Series

Powerjet-Li 600, 7,4V
Art.No.: 786723
- Автоматична функция „без да капе“
- Безстепенна регулируема скорост
- Ротационна цев
- Гумирани дръжка и спусък
- Вградена LED спомагателна светлина

За картуши 310 ml/10.5 fl oz, за опаковки 400 
ml/11.6 fl oz и за 600 ml/20.2 fl oz
Цвят: Сребро/Черен/Червен
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-1 бр. Пистолет
-1бр. Литиево йонна батерия 7.4V / 1.3Ah
-1 бр. Работен куфар
-1 бр. Бързо зареждащо устройство
-1 бр. Инструкции за работа
-3бр. накрайници за работа

Резервна батерия Art.No.: 786726
Литийево йонна батерия 7.4V

Зареждащо Art.No.: 786711
- Бързо зареждащо устройство

Powerjet-Li 380 KX, 7,4V
Art.No.: 786722
- Автоматична функция „без да капе“
- Безстепенна регулируема скорост
- Ротационен корпус
- Гумирани дръжка и спусък
- Вградена LED спомагателна светлина

За коаксиални картуши и дву-компонентни 
хим.материали до 400 ml/13.5 fl oz 
Цвят: Черен/Червен

Powerjet-Li 360 SBS, 7,4V
Art.No.: 786727
- Автоматична функция „без да капе“
- Безстепенна регулируема скорост
- Ротационен корпус
- Гумирани дръжка и спусък
- Вградена LED спомагателна светлина

За двойни картуши до 360 ml/12.1 fl oz (10:1) 
Цвят: Черен/Червен

Технически характеристики:
- Литиево йонна батерия 7.4V / 1.3Ah
- Напълно заредена за работа с приблизително 30 бр. картуши 
или
  20 бр. меки опаковки (в зависимост от материала и/или 
температурите)
- Време за зареждане около 1 час
- Скорост на подаване до 6.9 mm/0,27in/ в секунда
- Налягане при екструзия max. 450 kg/992lb



15

- Анодизирана алуминиева цев
- Оптимизирана ос на центъра на тежестта
- Работно налягане 6-10 bar
- Минимално потребление на сгъстен
  въздух
- Лесно регулиране на налягането и
  отлична настройка на дозирането
- Включва комплект за ремоделиране

За картуши и опаковки до 600 ml/20.2 fl oz
Цвят: Черен

Пневматичен пистолет KB600
Art.No.: 90023

- Анодизирана алуминиева цев
- Оптимизирана ос на центъра на тежестта
- Работно налягане 6-10 bar
- Минимално потребление на сгъстен въздух
- Лесно регулиране на налягането и отлична
  настройка на дозирането
- Включва комплект за ремоделиране

За опаковки 600 ml/20.2 fl oz
Цвят: Черен

Пневматичен пистолет B600
Art.No.: 90014

- Анодизирана алуминиева цев
- Оптимизирана ос на центъра на тежестта
- Работно налягане 6-10 bar
- Минимално потребление на сгъстен въздух
- Лесно регулиране на налягането и отлична
  настройка на дозирането
- Включва комплект за ремоделиране

За картуши 310 ml/10.5 fl oz и за опаковки 400 
ml/11.6 fl oz
Цвят: Черен

Пневматичен пистолет  KB400 
Art.No.: 90015

Пневматични пистолети за уплътнители
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 B600

Пистолет за нанасяне на фуги 

Пистолет за фуги Мортар X7-1000
Art.No.: 901116

Тръба за пистолет Мортар
Art.No.: 90058

Уплътняваща гума
Art.No.: 9900011

накрайник
черен и сив

Art.No.: 90052 / 90043

Резервни части за пистолет за фуги

- Създаден за чисто и лесно нанасяне на смеси и фуги
- Гарантирани стабилност и устойчивост за перфектни фуги
- Прецизното нанасяне предотвратява замърсяване 
- Приложение при сухо строителство, пожароустойчиви, СМР и др. 

Метална лопатка
Art.No.: 90063

- Изключително здрав инструмент за работа
- Широк и удобен захват
- Метални винтове на ръкохватката
- Гумирани дръжка и спусък
- Кука за окачване
- Задържаща скоба за сигурност на тръбата
- Приблизителен обем 1000 ml/33.8 fl oz


