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Pistole pro plnění pneumatik EWO

PNEULIGHT

obr. index koncovka popis

1 EW-471221 páková
Pistol pro plnění pneumatik vzduchem. Vybavena manometrem 63 mm (třída 
přesnosti 1,6) v pryžovém krytu. Bez možnosti kalibrace. Dostupná celá řada 
příslušenství a náhradních dílů (viz: Pistole pro plnění pneumatik - příslušen-
ství).
Materiál: modrý polyamid (PA6 GK30).
Přípojka: vsuvka EUROSTANDARD 7,2.
Maximální tlak: 10 bar.
Pracovní teplota: od -10°C do +50°C.

2 EW-471223 nástrčná

3 EW-471222 nástrčná oboustranná

4 EW-471301 úhlové prodloužení

1 2 3 4

AIRMASTER STANDARD

obr. index koncovka popis

1 EW-356121 páková

Pistol pro plnění pneumatik vzduchem a dusíkem. Vybavena manometrem 63 
mm (třída přesnosti 1,0) v pryžovém krytu s dvojitou měřící stupnice (psi, bar). 
Bez možnosti kalibrace. Dostupná celá řada příslušenství a náhradních dílů 
(viz: Pistole pro plnění pneumatik - příslušenství).
Materiál: hliník.
Přípojka: vsuvka EUROSTANDARD 7,2 (* - hadicový trn DN 6). 
Pracovní tlak: do 10 bar.
Maximální tlak: 12 bar.
Pracovní teplota: od -10°C do +60°C.

2 EW-356123 nástrčná

3 EW-356122 nástrčná oboustranná

1 EW-356111* páková

2 EW-356113* nástrčná

3 EW-356112* nástrčná oboustranná

1 2 3

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - pneumatické příslušenství
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Pistole pro plnění pneumatik EWO

AIRMASTER PREMIUM

obr. index koncovka popis

1 EW-356221 páková Pistol pro plnění pneumatik vzduchem a dusíkem. Vybavena manometrem 63 
mm (třída přesnosti 1,0) v pryžovém krytu s dvojitou měřící stupnice (psi, bar). 
Kalibrovaný - rekalibrace je nutná vždy po 2 letech (direktiva 86/217/EEC). 
Dostupná celá řada příslušenství a náhradních dílů (viz: Pistole pro plnění 
pneumatik - příslušenství).
Materiál: hliník.
Přípojka: vsuvka EUROSTANDARD 7,2.
Pracovní tlak: do 10 bar.
Maximální tlak: 12 bar.
Pracovní teplota: od -10°C do +60°C.

2 EW-356223 nástrčná

3 EW-356222 nástrčná oboustranná

AIRSTAR

obr. index koncovka popis

1 EW-245201 páková
Pistol pro plnění pneumatik vzduchem a dusíkem. Vybavena manometrem 80 
mm (třída přesnosti 1,0) v polyethylenovým krytu s dvojitou měřící stupnice 
(psi, bar). V kalibrované verzi je nutná rekalibrace vždy po 2 letech (direktiva 
86/217/EEC). Dostupná celá řada příslušenství a náhradních dílů (viz: Pistole 
pro plnění pneumatik - příslušenství).
Materiál: hliník pokrytý pryží. 
Přípojka: vsuvka EUROSTANDARD 7,2.
Pracovní tlak: do 12 bar. Maximální tlak: 12 bar.
Pracovní teplota: od -10°C do +60°C.
* bez kalibrace.

2 EW-245261 nástrčná

3 EW-245211 nástrčná oboustranná

1 EW-245241* páková

2 EW-245271* nástrčná

3 EW-245251* nástrčná oboustranná

1 2 3

1 2 3

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - pneumatické příslušenství
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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - pneumatické příslušenství

Pistole pro plnění pneumatik EWO

EUROAIR

obr. index koncovka pracovní tlak popis

1 EW-151200 páková
0 ÷ 4 bar 

(osobní automobily)
Pistol pro plnění pneumatik vzduchem a dusíkem. 
Vybavena manometrem 80 mm (třída přesnosti 1,0) v 
polyetylenovém krytu s dvojitou měřící stupnice (psi, 
bar). V kalibrované verzi je nutná rekalibrace vždy po 
2 letech (direktiva 86/217/EEC). Dostupná celá řada 
příslušenství a náhradních dílů (viz: Pistole pro plnění 
pneumatik - příslušenství).
Materiál: hliník.
Přípojka: vsuvka EUROSTANDARD 7,2. 
Pracovní teplota: od -10°C do +60°C.
* bez kalibrace.

2 EW-151260 nástrčná

3 EW-151210 nástrčná oboustranná

1 EW-151201 páková
0 ÷ 12 bar 

(osobní a nákladní automobily)2 EW-151261 nástrčná

3 EW-151211 nástrčná oboustranná

1 EW-151243* páková 0 ÷ 25 bar 
(speciální vozidla, letadla)3 EW-151253* nástrčná oboustranná

1 2 3

EUROAIR 
DIGITAL

obr. index koncovka popis

1 EW-152201 páková
Pistol pro plnění pneumatik vzduchem a dusíkem. Certifikována PTB (němec-
ký Federální fyzikálně-technický ústav). Vybaveny digitálním manometrem 80 
mm (zobrazuje po 0,05 bar) v pryžovém krytu. Během plnění se displej zapíná 
automaticky. Po 20 sekundách nečinnosti se automaticky vypíná. Dostupná 
celá řada příslušenství a náhradních dílů (viz: Pistole pro plnění pneumatik - 
příslušenství).
Materiál: hliník.
Displej: LCD (výška znaků 15 mm).
Napájení: lithiová baterie 3V CR2450.
Přípojka: vsuvka EUROSTANDARD 7,2. Pracovní tlak: do 12 bar.
Pracovní teplota: od -10°C do +60°C.
* bez kalibrace.

2 EW-152261 nástrčná

3 EW-152211 nástrčná oboustranná

1 EW-152241* páková

2 EW-152271* nástrčná

3 EW-152251* nástrčná oboustranná

1 2 3
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Pistole pro plnění pneumatik EWO - příslušenství

obr. index popis

1* EW-1523 Digitální manometr 80 mm v krytu 0 ÷ 12 bar.
2** EW-151139 Manometr 80 mm v krytu 0 ÷ 4 bar.
2** EW-151140 Manometr 80 mm v krytu 0 ÷ 12 bar.
2** EW-151141 Manometr 80 mm v krytu 0 ÷ 25 bar.
3*** EW-35619 Manometr 63 mm v krytu 0 ÷ 10 bar.

4 EW-15125
Páková koncovka s trnem na hadici DN 6 mm, vybavena speciální západkou, držící koncovku ve správné 
poloze a trnem pro otevření ventilu. S pryžovým těsněním a kovovou čepičkou. V kompletu také objímka EAR 
CLIP pro montáž na hadici.

5 EW-151183 Nástrčná koncovka s trnem na hadici DN 6 mm, vybavena speciální západkou, držící koncovku ve správné 
poloze. V kompletu také objímka EAR CLIP pro montáž na hadici.

6 EW-15151
Nástrčná oboustranná koncovka s trnem na hadici DN 6 mm, umožňující plnění pneumatiky s vnitřní i vnější 
strany. Vybavena praktickým držákem, usnadňujícím práci. Její délka a absence speciálních západek umožňu-
je dobrý přístup k těžko přístupným ventilům na kole. V kompletu také objímka EAR CLIP pro montáž na hadici.

7 EW-151K50
Nástrčná oboustranná koncovka pro uchycení lisovací objímkou. Umožňuje plnění pneumatiky s vnitřní i vnější 
strany. Vybavena praktickým držákem, usnadňujícím práci. Její délka a absence speciálních západek umožňu-
je dobrý přístup k těžko přístupným ventilům na kole.

8 EW-471K24
Úhlový nástavec 90° pro plnění cyklo a auto pneumatik, instalovaný přímo na korpusu pistole PNEULIGHT pro 
plnění pneumatik. Zakončen vnějším závitem BSP 1/4“. Z jedné strany pryžové těsnění a kovová čepička s 
otvorem 6 mm, z druhé strany přípojka s pryžovým těsněním s otvorem 8 mm.

9 EW-35618 Cyklo adaptér s řetízkem na nástrčnou koncovku. S pryžovým těsněním a kovovou čepičkou s otvorem 8 mm.

10 EW-471K17 Sada třech koncovek pro huštění přímo do nástrčné koncovky. Jsou určeny pro plnění nafukovacích matrací, 
míčů, cykloduší a automobilových pneumatik.

1

* - pro pistol EUROAIR DIGITAL.
** - pro pistol EUROAIR.
*** - pro pistol PNEULIGHT, AIRMASTER STANDARD, AIRMASTER PREMIUM.

2 3
4

5

6

7
8

9 10
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Zařízení pro plnění pneumatik

AIRQUICK
Zásobník:

Manometr:
Hmotnost:
Prac. teplota:

Objem 6 litrů,
maximální tlak
Ø 160 mm, 0 ÷ 10 bar
7,1 kg
Od -10°C do +60°C

Přenosné zařízení pro mobilní práci se zásobníkem 
vzduchu na plnění kol automobilů, nákladních vozů a 
motocyklů. Velký manometr, umístěný šikmo pod úhlem 
20°, pro snadný odečet tlaku. Zabudovaný zásobník 
vzduchu umožňuje použití nezávislé na zdroji stlačeného 
vzduchu. Číslo homologace zásobníku CE 2004-0036.

index max. tlak plnění 
[bar]

vstupní tlak 
[bar] popis

EW-47710 5,5 7 ÷ 16 Zařízení AIRMATE pro plnění pneumatik.
EW-47730 10 12 ÷ 16 Zařízení AIRMATE pro plnění pneumatik.
EW-47720 10 12 ÷ 16 Zařízení PNEUMATE pro plnění pneumatik.

EW-477K34 - - Pryžová hadice s koncovkou pro plnění DN 6, L=10 m.
EW-477K29 - - PVC hadice s koncovkou pro plnění DN 6, L=10 m.
EW-477K35 - - PVC hadice s koncovkou pro plnění DN 6,5, L=10 m.
EW-477K43 - - PU spirální hadice s koncovkou pro plnění DN 6,5, L=5 m.
EW-477K42 - - PU spirální hadice s koncovkou pro plnění DN 6,5, L=2,5 m.
EW-477K31 - - Koncovka pro plnění pneumatik.

AIRMATE / PNEUMATE
Materiál:

Napájení: Pří-
kon:
Třída krytí: 
Přesnost:
Hmotnost:
Rozměry:
Prac. teplota

Kryty - hliník
Displej - polykarbonát
90 ÷ 230 V / 50 ÷ 60 Hz (regulované)
16 W
IP 54
± 0,5% 
2,5 kg
Ø 240 x 100 mm
Od -40°C do +70°C

Elektronické zařízení pro automatické plnění pneumatik vozidel vzduchem - stačí nastavit požadovaný tlak. 
Konstruováno pro práci uvnitř i vně budovy, odolné atmosférickým vlivům. Dodáváno ve dvou verzích: AIRMATE 
určené pro čerpací stanice a PNEUMATE vybavené více funkcemi (např. možnost plnění dusíkem), určené pro 
autoservisy, pneuservisy, stanice STK apod. Zařízení certifikováno PTB s označením CE. Hadice s koncovkou 
pro plnění a další příslušenství je nutné objednat samostatně.

index koncovka popis
EW-35020 nástrčná oboustranná Zařízení AIRQUICK pro plnění pneumatik, kalibrovaný 
EW-35021 nástrčná oboustranná Zařízení AIRQUICK pro plnění pneumatik, bez kalibrace
EW-35013 - Ventil pro plnění zásobníku AIRQUICK, GZ 1/2"
EW-35016 - Ventil s kolenem pro plnění zásobníku AIRQUICK, GW 1/2"
EW-600 - Manometr pro zařízení AIRQUICK 160 mm, 0 ÷ 10 bar

EW-350K161 nástrčná oboustranná Hadice s držákem a koncovkou pro plnění AIRQUICK, L = 1 m

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - pneumatické příslušenství




