
Peça uma demonstração nas

nossas instalações !

7641 Posto de limpeza flexível com aspiração e separador de líquidos
intergrado. Simples aspiração do nevoeiro através de uma tampa trans-
parente. Separação de liquidos para bidão. O posto de limpeza inclui
igualmente um braço móvel coberto a esponja, bem como um suporte
alterável para pendurar a pistola de limpeza, artigo nº. 9887.

Dados técnicos:

- Altura ca. 130 cm
- Largura ca. 70 cm
- Comprimento ca. 110 cm
- Corrente: 220/380 V, 50 Hz.
A pistola demonstrada não faz parte do conjunto, esta deve ser enco-
mendada separadamente.

9414

7641

7641

7642 Separador de líquidos de limpeza, conjunto para aplicação nos
aparelhos de aspiração da JOMRO. Completo com tampa aspiradora
transparente, 60 cm de tubo de aspiração ( Ø 50 cm), 2 tubos com 1 m
comprimento ( Ø 20 mm) para separar o líquido, bidão com ca. 25 litros,
suporte flexível para pendurar a pistola de limpeza, artigo n.° 9887.

A gama completa para uma limpeza moderna da

9414 Pistola de limpeza moderna W 250 T.
Com as novas potenciais pistolas de limpeza, elimina sem problemas
nódoas em lã, algodão, seda ou materiais sintéticos. É tão simples como
isto: A pistola borrifa o líquido de limpeza pelo tecido. Toda a sujidade
será eliminada. A sujidade não se infiltra juntamente com o líquido no
tecido. A pressão e largura do jacto podem ser regulados conforme a
espécie do tecido a tratar. Para proteger tecidos sensíveis é aconsel-
hável o uso de bicos reguladores. Estes bicos especiais tem a possibili-
dade de regulação no acto da limpeza. Ver na pagina no.2.

Dados técnicos:

- Corrente: 220-230 V, 50 Hz.
- Tiragem de líquido max. : 120 g/min
- Potência max. : 60 W.
- Comprimento do cabo: 1,80 m
- Conteúdo do recipiente: 800 cm³
- Peso: 1,7 kg
- Bomba substituível
- Cilindro da bomba: ferro temperado
- Pistão: aço especial cromado, 4 mm Ø
- Jacto: 4 mm Ø
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Remoção moderna de nódoas , da

O Amigo da Indústria Têxtil

9393

Artigo-N.° 9393 9394

Tubo

Funil

220/380V

220V

9m³/min.

Tabela 1
Campos escuros = Equipamento

Acessorios p/ os aparelhos de limpeza:

9408/1 Embraiagem para ligação de um tubo adicional ao tubo metálico.

9408/3 Tubo metálico flexível em peças de 2 m, 80 mm Ø, para aparelhos
com capacidade de aspiração de ca. 9 m³/min.

9411 Tubo de aspiracão cromado, 400 mm comprido, 80 mm Ø, com
filtro em aço inoxidável.

9412 Funil de metal leve, 220 mm Ø, com filtro em aço inoxidável.

2506125061 Bico regulador especial para alteração simples da potência do
jacto. Esta alteração é necessária para eliminar possibilidades de des-
locação da malha. Aplicação no modelo no. 9414 (modelo antigo).

9094 9887

9887 Suspensão para pendurar pistolas de limpeza no. 9414, 9880 bem
como outros aparelhos. A utilização da pistola torna-se assim mais leve
e menos cansativa.

9094 Pulverizador de material sintético, recipiente 530 cm³.

25200

9394

25200 Bico regulador especial para alteração simples da potência do
jacto. Aplicação no artigo no. 9414, (modelo W 250 T.)

Aparelhos de aspiração comprovados,

transportável, com alta capacidade de aspiração. Para a aspiração do
nevoeiro da pulverização (sem formação de ourela), com 2 m de tubo
em metal, cabo e tomada.

Possibilidades de troca do funil aspirador com tubo aspirador e vice-
versa.
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9067/9060

9051

HERKOPUR, líquido de limpeza, livre de aromas, cheiro agra-
dável evaporização em curto espaço de tempo. Não necessita
de meios de protecção.

9067/1 Bidão com 1 litro.
9067/2 Bidão com 5 litros.
9067/3 Bidão com 22 litros.
9067/4 Barril com 220 litros.

9473

9473 JOMRICK - Suporte para pistola de limpeza. Tem um perfil giratório
e possibilidade de regulação de altura, com suspensão. Permite um
trabalho leve numa posição óptima. Este suporte está previsto para ser
aparafusado na mesa de trabalho.
Medidas: Altura: 85 cm - 150 cm, Largura: 55 cm - 90 cm.
(A pistola de limpeza 9414 e vendida separadamente).

Mais ajudantes
uteis !

FRILLO-PLUS, líquido de limpeza, biodegradavel, sem FCKW e CKW;
com bons resultados de limpeza não deixa ourelas.
FRILLO-PLUS protége o acabamento do tecido. Não é tóxico, não cria
irritações cutaneas nem é prejudicial a saude. O tempo de secágem pode
ser reduzido utilizando ar comprimido.
9060/1 Bidão com 1 litro.
9060/2 Bidão com 5 litros.
9060/3 Bidão com 22 litros.
9060/4 Barril com 200 litros.

Art.-N.° Descrição Especial para:

9051/1 Siccale p/ tintas Tintas de oleo e nitro

9051/2 Siccale p/ colas
e piche

Colas, pastilhas elásticas, vernizes, baton
etc.

9051/3 Siccale p/ café e
fruta

Tannin, café, cola, vinho, piche,
champanhe, sumos de fruta etc.

9051/4 Siccale p/ copy e
tinta

Nódoas de tinta de esferográfica, carimbos
etc.

9051/5 Siccale p/ foto Banhos de fixação e revelação, impresso
de botão, nódoas de iodo

9051/7 Siccale p/ urina Nódoas de suor, nódoas de urina, nódoas
de cerveja e champanhe, etc.

9051/9 Siccale p/ ferrugem Nódoas de ferrugem

9051/10 Siccale p/ sangue Pré-tratamento de albuminas

Tabela2

9171

9169

Nos cuidamos do meio ambiente

Os nossos liquidos correspondem

as normas da CEE

9169 Vertente com tampa, 46 mm abertura, para bidões de 1.5 l.

9171 JOMRO - Suporte de bidão para um simples e económico enchi-
mento do produto de limpeza do nosso bidão 9168 para o respectivo
recipiente. Altura total 120 cm, área ocupada 50 x 40 cm, próprio para
aplicação do bidão de 31 kg referência 9168.

Líquidos especiais n.° 9051 para eliminação de nódoas, em garrafas
plásticas de 500 cm³, p.f. escolha o líquido adequado na tabela n.° 2.
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