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Vodní pistole NiTO

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ - nízkotlaké

obrázek index přípojky popis

NiTO LIGHT DUTY

NT-28002A8
GW 3/4” BSP 
(s trnem na 

hadice  5/8” i 3/4”)

Ekonomická, lehká pistole pro vodu NiTO LI- 
GHT DUTY se zadní spouští. Korpus z mo-
sazi, obal z modrého polyuretanu. Vybavena 
nastavitelnou tryskou a plynulou regulací prů-
toku.
Max. pracovní tlak: 8 bar. 
Max. pracovní teplota: +80°C.
Hmotnost: cca 0,26 kg.

NiTO I

NT-53800A1 vsuvka rychlospojky 
NiTO 1/2” * Univerzální, lehká, kvalitní pistole pro vodu, 

NiTO I. Obal z vysoce odolného černého plas-
tu, tryska z chromované mosazi. Vybavena 
nastavitelnou tryskou, plynulou regulací prů-
toku a blokací spouště.
Max. pracovní tlak: 6 bar (+40°C), 4 bar
(+60°C).
Max. pracovní teplota: +60°C.
Hmotnost: cca 0,3 kg.
Průtok: 8,5÷10 l/min (3 bar).

NT-63820A1 vsuvka rychlospojky 
NiTO 3/4” *

NT-59800A1 vsuvka rychlospojky 
NiTO CLICK 1/2” *

NT-53805A5 GW 1/2” BSP

NT-53802A5 GZ 1/2” BSP

NiTO ERGO

NT-40525A3 vsuvka rychlospojky 
NiTO 1/2” *

Ergonomická pistole pro horkou vodu NiTO 
ERGO. Obal z vysoce odolného černého 
plastu, tryska z chromované mosazi. Vyba-
vena nastavitelnou tryskou, plynulou regulací 
průtoku a blokací spouště.
Max. pracovní tlak: 12 bar. 
Max. pracovní teplota: +80°C.
Hmotnost: cca 0,5 kg.
Průtok: 50 l/min (5 bar).

NiTO HEAVY DUTY

NT-3000A0 GW 1/2” BSP

Průmyslová pistole pro vodu NiTO HEAVY 
DUTY. Vyrobena z mosazi, izolovaná spoušť 
z nerezi. Obal z modré pryže EPDM. Vyba-
vena nastavitelnou tryskou, plynulou regulací 
průtoku a blokací spouště.
Max. pracovní tlak: 25 bar. 
Max. pracovní teplota: +80°C.
Hmotnost: cca 1,1 kg.
Průtok: 25÷42 l/min (5 bar).

NiTO II

NT-30550A3 GW 3/4” BSP

Průmyslové, kvalitní, ergonomická pistole, 
NITO II pro vodu. Obal z nárazuvzdorného 
plastu. S plynulou regulací průtoku a blokací 
spouště. Vyměnitelné trysky.
Max. pracovní tlak: 25 bar. 
Max. pracovní teplota: +90°C.
Hmotnost: cca 0,7 kg.
Průtok se standardní tryskou 40 l/min (5 bar).

NT-30210A0 -
Sada trysek pro pistole NITO II. Trysky 20, 30 
a 60 l/min (5 bar), vyrobeny z mosazi. Montáž 
trysek pomocí přiloženého imbusového klíče 
3 mm.

* - rychlospojky NiTO - viz kapitola „Mosazné rychlospojky pro vodu“
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obrázek index verze popis

AK-MN001-BL standard, modrá

Pistole pro vodu AKBO HEAVY DUTY. Vy-
robeny z mosazi, izolovaná spoušť z nerezi, 
obal z pryže EPDM, těsnění z EPDM.  Vyba-
veny nastavitelnou tryskou, plynulou regulací 
průtoku a blokací spouště.
Přípojka: vnitřní závit 1/2” BSP.
Verze s ochranou spouště zamezuje náhod-
nému, nekontrolovanému spuštění proudu 
vody a také chrání spoušť před poškozením.
Max. pracovní tlak: 24 bar. 
Max. pracovní teplota: +95ºC.
Hmotnost: cca 0,87 kg.
Průtok: 30 l/min (5 bar), 75 l/min (24 bar). 
Verze BIG FLOW se zvětšeným průtokem: 48 
l/min (5 bar), 120 l/min (24 bar).

AK-MNP01-BL s ochranou spouště, 
modrá

AK-MBP01-BK
s ochranou spouště a 
zvětšeným průtokem 
(BIG FLOW), černá

AK-RN001-BL standard, modrá

Pistole pro vodu AKBO HEAVY DUTY. Vyro-
beny z nerezi, izolovaná spoušť z nerezi, obal 
z pryže EPDM, těsnění z vitonu.  Vybaveny 
nastavitelnou tryskou, plynulou regulací prů-
toku a blokací spouště.
Přípojka: vnitřní závit 1/2” BSP.
Verze s ochranou spouště zamezuje náhod-
nému, nekontrolovanému spuštění proudu 
vody a také chrání spoušť před poškozením.
Max. pracovní tlak: 24 bar. 
Max. pracovní teplota: +95ºC.
Hmotnost: cca 0,87 kg.
Průtok: 30 l/min (5 bar), 75 l/min (24 bar). 
Verze BIG FLOW se zvětšeným průtokem: 48 
l/min (5 bar), 120 l/min (24 bar).
Verze s možností sterilizace vyrobena z nere-
zi  AISI 316, obal ze silikonu, možnost sterili-
zace (do +160ºC), určena pro farmaceutický 
průmysl.

AK-RN001-W standard, bílá

AK-RNP01-BL s ochranou spouště, 
modrá

AK-RNP01-W s ochranou spouště, 
bílá

AK-RB001-BK
se zvětšeným prů-

tokem (BIG FLOW), 
černá

AK-RN002-BL-LAT s možností 
sterilizace

Vodní pistole AKBO

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ - nízkotlaké
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obrázek index verze popis

AK-RHP01-R
izolovaná, 

s ochranou spouště, 
červená Pistole pro horkou vodu AKBO HEAVY DUTY. 

Vyrobena z nerezi. Obal z pryže EPDM, těs-
nění z vitonu. Izolace rukojeti z teflonové pěny 
a ochrana spouště zaručují bezpečné použí-
vání. Vybavena nastavitelnou tyrskou, plynu-
lou regulací průtoku a blokací spouště. 
Přípojka: vnitřní závit 1/2” BSP.
Max. pracovní tlak: 24 bar. Max. pracovní tep-
lota: +95ºC.
Hmotnost: cca 0,97 kg (1,2 kg verze s nástav-
cem). 
Průtok: 30 l/min (5 bar), 70 l/min (24 bar). 
Verze BIG FLOW se zvětšeným průtokem: 48 
l/min (5 bar), 120 l/min (24 bar).

AK- RHPB1-R

izolovaná, 
s ochranou spouště, 
se zvětšeným průto-
kem (BIG FLOW), 

červená

AK-RHP02-R-L40
izolovaná, 

s ochranou spouště, 
nástavec 40 cm, 

červená

AK-RNP01-BK-EX s ochranou spouště, 
černá

Pistole pro vodu AKBO HEAVY DUTY pro prá-
ci v první a druhé zóně nebezpečí výbuchu, 
(ATEX). S certifikátem TüV. Vyrobena z nerezi 
AISI 316, obal z pryže EPDM, těsnění z vito-
nu. Vybavena nastavitelnou tyrskou, plynulou 
regulací průtoku a blokací spouště. 
Přípojka: vnitřní závit 1/2” BSP.
Max. pracovní tlak: 24 bar.
Max. pracovní teplota: +60ºC.
Hmotnost: cca 0,97 kg.
Průtok: 30 l/min (5 bar), 70 l/min (24 bar).

AK-NN001-BL lehká, modrá

Lehká pistole pro vodu AKBO. Vyrobena z po-
lyamidu PA6 vyztuženého skelným vláknem, 
ventil a spoušť z nerezi, obal z pryže EPDM, 
těsnění z EPDM a vitonu. Vybavena plynulou 
regulací průtoku a blokací spouště. Splňuje 
požadavky FDA. Používána v potravinářství.
Přípojka: vnitřní závit 1/2” BSP. 
Max. pracovní tlak:12 bar.
Max. pracovní teplota: +50ºC.
Hmotnost: cca 0,48 kg.
Průtok: 30 l/min (5 bar), 70 l/min (24 bar).

AK-RBT01-BL-U standard, modrá
Pistole pro vodu z nerezi se zadní spouští.  
Obal z pryže EPDM, těsnění z vitonu. Vyba-
vena nastavitelnou tyrskou, plynulou regulací 
průtoku a blokací spouště. 
Přípojka: vnitřní závit 1/2” NPT.
Max. pracovní tlak: 24 bar. 
Max. pracovní teplota: +95ºC.
Hmotnost: cca 0,87 kg.
Průtok: 28 l/min (5 bar), 58 l/min (15 bar).
Verze BIG FLOW se zvětšeným průtokem: 48 
l/min (5 bar), 90 l/min (15 bar).

AK-RBTB1-BL-U
se zvětšeným 
průtokem (BIG 
FLOW), modrá

Vodní pistole AKBO

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ - nízkotlaké
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ČIŠTĚNÍ A MYTÍ - nízkotlaké

Trysky

obrázek index přípojka materiál popis

NT-53750A3 vsuvka NiTO 
1/2”

chromovaná 
mosaz

Proudnice (nastavitelná tryska) 
regulované otáčením. Určeny pro 
hadice 1/2” a 3/4”.
Přípojky: vsuvky rychlospojek 
NiTO (viz kapitola  „PRŮMYSLO-
VÉ ARMATURY - rychlospojky”), 
závit BSP a trn na hadici. 
Pracovní tlak  do 25 bar.

NT-63750A3 vsuvka NiTO 
3/4”

chromovaná 
mosaz

NT-20300A9 vnitř. závit 
3/4”

niklovaná 
mosaz

NT-20000A4 trn na hadici 
15/20 mm mosaz

NT-57140A1 vsuvka NiTO 
1/2”

chromovaná 
mosaz, 
plast

obrázek index přípojka popis

IN-59481-020 
(krátká) vněj. závit 3/4” Průmyslová proudnice na vodu s nastavitel-

nou tryskou. Prstenec z pryže EPDM chrání 
před mechanickým poškozením.
Materiál: mosaz.
Obal: vysoce odolný plast
Tryska: 7 mm.
Pracovní tlak: 16 bar.
Průtok: 75 l/min (6 bar).

IN-59481-120 
(krátká)

trn na hadici 
19 (20) mm

IN-59481-220 
(dlouhá) vnitř. závit 3/4”

IN-59481-225 
(dlouhá) vněj. závit 1”

IN-59482-020 
(krátká) vněj. závit 3/4” Průmyslová proudnice na vodu s nastavitel-

nou tryskou. Prstenec z pryže EPDM chrání 
před mechanickým poškozením.
Materiál: mosaz.
Obal: vysoce odolný plast
Tryska: 10 mm.
Pracovní tlak: 16 bar.
Průtok: 150 l/min (6 bar).

IN-59482-125 
(krátká)

trn na hadici 
25 mm

IN-59482-220 
(dlouhá) vnitř. závit 3/4”

IN-59482-225 
(dlouhá) vněj. závit 1”

Trysky NiTO

Trysky HANDIFIGHTER
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ČIŠTĚNÍ A MYTÍ - nízkotlaké

Trysky

obrázek index materiál popis

AK-MSH02-BL

mosaz Průmyslové proudnice pro vodu s nasta-
vitelnou tryskou. Používány v potravinář-
ském průmyslu, masokombinátech, pivo-
varech a výrobnách nápojů, průmyslových 
kuchyních a mlékárnách.
Obal a těsnění: pryž EPDM. 
Přípojka: vnitřní závit 1/2” BSP. 
Prac. tlak: 16 bar.
Prac. teplota: do +80°C.
Průtok: 110 l/min (5 bar), 150 l/min (16 bar).
Barvy - označení v indexu: 
BL - modrá,
R   - červená,
W  - bílá.

AK-MSH02-R

AK-MSH02-W

AK-RSH02-BL

nerez

AK-RSH02-R

AK-RSH02-W

AK-RSHW2-W

Trysky AKBO Heavy Duty

obrázek index průměr / průtok 
(při 4,5 bar) materiál popis

AK-WMS01 - 
13 l/min

mosaz

Robustní proudnice pro oplach a 
čištění vodou, jejíž proud je možné 
regulovat pomocí deformace pryžo-
vé trysky rukou. Pokud není tryska 
ohnuta je průtok uzavřen, což zaru-
čuje úsporu vody a času při práci. 
Je mimořádně odolná poškození 
(rozšlápnutím, přejetím apod.).
Materiál trysky: černá pryž NBR. 
Délka: 230 mm.
Přípojka: vnitř. závit 3/4” BSP.
Prac. tlak: do 7 bar.
Prac teplota: do +65°C (krátkodobě 
+100 °C).

AK-WMM01 13 mm 
23 l/min

AK-WML01 9 mm 
23 l/min

AK-WMR01 4,5 mm 
17 l/min

AK-WRS01 - 
13 l/min

nerez
AK-WRM01 13 mm 

23 l/min

AK-WRL01 9 mm 
23 l/min

AK-WRR01 4,5 mm 
17 l/min

Ohebné proudnice WATER SAVER

obrázek index popis

AK-WMS01

Ekonomická proudnice pro oplach a čištění vodou, jejíž proud je 
možné regulovat pomocí deformace pryžové trysky rukou. Pokud 
není tryska ohnuta je průtok uzavřen, což zaručuje úsporu vody a 
času při práci. Je mimořádně odolná poškození (rozšlápnutím, pře-
jetím apod.).
Materiál: mosaz, modrá pryž NBR.
Délka: 230 mm.
Přípojka: vnitř. závit 3/4” BSP.
Prac. tlak: do 10 bar.
Průtok: 13,5 l/min při tlaku 2,5 bar. 
Prac teplota: do +65°C
Hmotnost: 0,28 kg.

Ohebné proudnice BLUE NOZZLE




