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PROFESSIONEL
TRYKLUFT
KOMPRESSORER & TILBEHØR
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Når du vælger RAW trykluftsprodukter, 
får du danskproduceret kvalitet, der er 
skabt til den professionelle håndværker.

Alle RAW produkter er fremstillet efter 
de højeste standarder på en moderne 
produktion i Danmark, og er designet til 
professionelt brug. Derfor kan de holde 
til dagligt brug i mange år.

Der er kontrol over produktionen fra 
start til slut, således vi kan garantere 
kvaliteten, og yde op til fem års garanti 
på RAW trykluftsprodukter.

5 ÅRS GARANTI
PÅ RAW TRYKLUFT FÅR DU

WARR A NTY

5
FIVE YEAR
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kitsæt

SUPER SÆT MED ET UTAL AF 
ANVENDELSESMULIGHEDER
Yderst fleksibel 4 m spiralslange som tillader knæk 
uden skade på slangen. Vedholdende fleksibilitet 
helt ned til -40˚C. Oliebestandig med anerkendt 
kvalitet indenfor alle industrier.
RAW Blæsepistol Ø8 mm er velegnet til både 
afblæsning, rengøring og tørring ved trykluft. 
Blæsepistolen er meget holdbar, og er fremstillet 
i et tidløst design, der også er slagfast. Blæse-

pistolen er yderst brugervenlig, da den har trinløs 
regulering og er lækagefri.
RAW Pumpepistol kan bruges til pumpning af alle 
typer dæk. Luftmængden reguleres nemt og trin- 
løst med aftrækkeren og udluftningsventilen. 
Pumpepistolen er funktionel og driftsikker, og er 
monteret med et kvalitetsmanometer (0-12 bar) i 
nøjagtighedsklasse 1,6 efter EN 837-1 standarden. 
1 cykelnippel og 2 nipler med udvendigt gevind 
og teflon medfølger.

KITSÆT 6 DELE
Spiralslange 4 M • Blæsepistol Ø8 mm • Pumpepistol Ø63 mm med manometer
1 stk. cykelnippel • 2 stk. nipler med udvendigt gevind og teflon
(Best. nr. 9722434)
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kompressor 50 L
2 CYLINDRET KOMPRESSOR 50 L
356 l/min • Max 10 bar • 3 hk • 50 liter tank • 2200W • 230V
2850 omdrejninger/min • 1 luftudtag med regulator
(Best. nr. 1895566)

STÆRK OG PROFESSIONEL 
MED TO CYLINDRE 
RAW Kompressor er tocylindret og har en stor 
50 liters tank med stor luftreserve. Målerne på 
kompressoren sikrer nem og præcis aflæsning. 
Kompressoren har et langt håndtag, så den nemt 
kan transporteres, og de to forhjul giver en sikker 
stabilitet. RAW Kompressor kan bruges sammen 
med et stort sortiment af tryklufttilbehør, som 
giver mange forskellige anvendelsesmuligheder.
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soda blaster 1,2 L
SODA BLASTER 1,2 L
180 l/min • Max 12 bar • 3 hk
0,411 kg uden soda • 1,2 liter beholder
(Best. nr. 9722430)

HURTIG OG SKÅNSOM  
AFRENSNING - HVER GANG
RAW Soda Blaster gør det muligt at fjerne 
maling, overfladebelægninger og korrosion. 
Sodablæsning beskadiger ikke glas, gummi 
eller plast, så behovet for afdækning bliver 
minimalt. RAW Soda Blaster er velegnet til 
både professionelt og hobby brug, og er 
skånsom og miljøvenlig. Anvend altid en 
kompressor med en min. kapacitet på 2,5 
HK/180 l/min. Sodablæsning fjerner skån-
somt maling fra glas eller vinduesrammer 
uden at beskadige glas/gummipakninger. 
Fjerner effektivt overfladebelægninger selv 
på vanskelige steder, samt lak fra massivtræs 
møbler. Sodablæsning fjerner bundmaling/
algebeskyttelse uden at beskadige det under-
liggende skibsskrog (glasfiber, træ, stål).  
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sodapulver 5 L / 25 L
SODA TIL SODABLÆSNING
Natriumbicarbonat NaHCO3 • pH 8,6 

Opløseligt i vand • Undgå indånding af støv 
(Best. nr. 9722432 - 5 L • Best. nr. 1947801 - 25 kg*)

BREDDYSE TIL SODA BLASTER
Den brede dyse har en holdbarhed
på ca. 30 minutter
(Best. nr. 9722431)

SODA TIL
SODABLÆSNING
RAW Soda til sodablæsning er en væsentlig 
del af tilbehøret til RAW Sodablaster. For kor-
rekt brug og for at opnå den ønskede effekt, 
er det vigtigt at bruge den rigtige type soda. 
Sodaens kornstørrelse og sammensætning 
har afgørende effekt for slutresultatet. RAW 
soda er specielt egnet til sodablæsning, og 
fås i 5 liter dunke og 25 kg sække.

BREDDYSE TIL
SODABLASTER
RAW Breddyse til sodablaster er ideel til løs-
ning af de lidt større opgaver, hvor en aflang 
sodastråle er at foretrække. Breddysen giver 
en øget spredning af sodapulver, og muliggør 
et større arbejdsareal ad gangen. Breddysen 
kan tilkøbes i pakninger med 3 stk. Bemærk 
at breddysen har en begrænset levetid på 
cirka 30 minutters aktiv blæsning.

*Bestillingsvare
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BLÆSEPISTOLER

SLAGFAST, STÆRK 
OG LÆKAGEFRI
RAW Blæsepistol Ø8 mm er velegnet til 
mange forskellige formål, både afblæsning, 
rengøring og tørring ved trykluft. Blæse- 
pistolen er meget holdbar, og er fremstillet 
i et tidløst design, der oveni købet også er 
slagfast. Blæsepistolen er yderst brugerven-
lig, da den har trinløs regulering og er læ- 
kagefri. Røret er fremstillet i galvaniseret stål.

SLAGFAST MED 
EKSTRA RØRLÆNGDE
RAW Blæsepistol Ø8 x 300 mm er velegnet til 
både afblæsning, rengøring og tørring ved tryk- 
luft. Blæsepistolen er meget holdbar, og er 
fremstillet i et tidløst og slagfast design. Blæse- 
pistolen er yderst brugervenlig, da den har trin- 
løs regulering og er lækagefri. Det ekstra lange 
rør er fremstillet i galvaniseret stål, og gør det 
nemmere at arbejde, hvor pladsen er trang.

BLÆSEPISTOL Ø8 MM
380 l/min • Max 16 bar • 85 db / 8 bar
-10˚C − +80˚C
(Best. nr. 9722026)

BLÆSEPISTOL Ø8 X 300 MM
380 l/min • Max 16 bar • 85 db / 8 bar
-10˚C − +80˚C
(Best. nr. 9722045)
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pumpePISTOLER
BOLDPISTOL
380 l/min • Max 16 bar • 85 db / 8 bar
-10˚C − +80˚C
(Best. nr. 9722046)

CYKELPISTOL
Max 16 bar
-10˚C − +60˚C
(Best. nr. 9722047)

NEM OG HURTIG PUMPNING 
AF ALLE BOLDE
RAW Boldpistol giver mulighed for hurtig og 
nem pumpning af diverse bolde. Boldpistolen 
kan endvidere også anvendes til rengøring af 
trange steder. Boldpistolen er meget holdbar, 
og er fremstillet i et tidløst design der oveni 
købet også er slagfast. Med den trinløse re-
gulering, er boldpistolen yderst brugervenlig. 
Røret er fremstillet i galvaniseret stål.

PRÆCIS OG LET PUMPNING 
AF MANGE TYPER DÆK
RAW Cykelpistol er en funktionel og driftsik-
ker løsning, til pumpning af alle typer dæk 
bl.a. cykel- og barnevognsdæk. Cykelpi-
stolen er meget holdbar, og er fremstillet 
i et tidløst design der oveni købet også er 
slagfast. Med den trinløse regulering, er 
cykelpistolen yderst brugervenlig. Røret er 
fremstillet i galvaniseret stål.
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pumpePISTOLER

VASKEPISTOL
380 l/min • Max 10 bar
-10˚C − +80˚C
(Best. nr. 9722429)

PUMPEPISTOL
Max 12 bar
-20˚C − +60˚C
(Best. nr. 9722433)

VASKER KRAFTFULDT 
UDEN GENSPRØJT
RAW Vaskepistol er en effektiv rengørings-
sprøjte, hvor kombinationen af trykluft og 
vand muliggør afvaskning, hvor du gerne vil 
undgå at beskadige med højtryk. Du har end-
videre mulighed, for at gå helt tæt på, uden 
at blive våd - der skabes intet gensprøjt. 
Vaskepistolen monteres med en nippel Ø1/2" 
og passer til gængse vandkoblinger.

PRÆCIS PUMPEPISTOL MED 
KVALITETSMANOMETER
RAW Pumpepistol kan bruges til pumpning af 
alle typer dæk. Luftmængden reguleres nemt 
og trinløst med aftrækkeren og udluftnings-
ventilen. RAW Pumpepistol er funktionel og 
driftsikker, og er monteret med et kvalitets-
manometer (0-12 bar) i nøjagtighedsklasse 
1,6 efter EN 837-1 standarden. Nøjagtighe-
den på manometeret er 0-12 bar: ±0,19 bar.
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spændebånd & slanger

SPIRALSLANGE
3/8", 6 M • M/ koblinger 
Max 10 bar
-40˚C − +80˚C
(Best. nr. 9722438)

SPIRALSLANGE
1/4", 4 M • M/ koblinger 
og blæsepistol • Max 10 
bar • -40˚C − +80˚C
(Best. nr. 9722439)

Superfleksible spiralslanger, som tillader knæk uden skade på 
slangen helt ned til -40 grader. En oliebestandig slange, hvis 
kvaliteter er anerkendt inden for alle industrier. 

TRYKLUFTSLANGE
3/8", 10 M PVC • M/ kob- 
ling & nippel • Max 15 bar
-20 grader − +60˚C
(Best. nr. 9722436)

TRYKLUFTSLANGE
3/8", 20 M PVC • M/ kob- 
ling & nippel • Max 15 bar
-20 grader − +60˚C
(Best. nr. 9722437)

Superfleksible armerede trykluftslanger, som er særdeles vel-
egnet til langt de fleste typer trykluftinstallationer. En stærk, 
modstandsdygtig og trykbestandig slangetype. 

SPÆNDEBÅND
5 STK.
14-24 mm
(Best. nr. 9722435)
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NIPLER - SKABER HURTIG FORBINDELSE

NIPPEL 6 MM
2 STK.
Slangestuds
(Best. nr. 9722425)

NIPPEL 8 MM
2 STK.
Slangestuds
(Best. nr. 9722426)

NIPPEL 10 MM
2 STK.
Slangestuds
(Best. nr. 9722427)

NIPPEL 13 MM
2 STK.
Slangestuds
(Best. nr. 9722428)

NIPLER OG 
KOBLINGER
I PROFESSIONEL 
KVALITET
RAW koblinger og nipler 
er fremstillet i stærke 
og slagfaste materialer, 
hvilket giver robuste og 
holdbare produkter i høj 
kvalitet. RAW koblinger 
og nipler har endvidere 
en lang levetid.

RAW koblinger er presset 
sammen for at modvirke 
lækage. Koblingerne er 
konstrueret med et ven-
tilsystem, der minimerer 
turbulens og sikrer optimalt 
airflow. Samme ventilsy-
stem sikrer også et lavt 
tryktab under anvendelse.  

RAW nipler er fremstillet i 
hærdet stål, og har en øget 
levetid sammenlignet med 
almindelige messingnipler. 
RAW nipler modvirker des-
uden slid i koblingen, samt 
energitab og lækage.

Alle RAW koblinger og nip-
ler med udvendig gevind 
er belagt med teflon. Så 
behøver man ikke at bruge 
tætningstape.
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NIPLER - SKABER HURTIG FORBINDELSE

NIPPEL 1/4"
2 STK.
Indvendigt gevind
(Best. nr. 9722062)

NIPPEL 3/8"
2 STK.
Indvendigt gevind
(Best. nr. 9722063)

NIPPEL 1/2"
2 STK.
Indvendigt gevind
(Best. nr. 9722064)

NIPPEL 1/4"
2 STK.
Udvendigt gevind
(Best. nr. 9722422)

NIPPEL 3/8"
2 STK.
Udvendigt gevind
(Best. nr. 9722423)

NIPPEL 1/2"
2 STK.
Udvendigt gevind
(Best. nr. 9722424)
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KOBLINGER - SIKRER PERFEKT TILSLUTNING

KOBLING 1/4"
Indvendigt gevind
(Best. nr. 9722048)

KOBLING 3/8"
Indvendigt gevind
(Best. nr. 9722049)

KOBLING 1/2"
Indvendigt gevind
(Best. nr. 9722050)

KOBLING 1/4"
Udvendigt gevind
(Best. nr. 9722051)

KOBLING 3/8"
Udvendigt gevind
(Best. nr. 9722053)

KOBLING 1/2"
Udvendigt gevind
(Best. nr. 9722054)
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KOBLINGER - SIKRER PERFEKT TILSLUTNING

KOBLING 6 MM
Slangestuds
(Best. nr. 9722055)

KOBLING 8 MM
Slangestuds
(Best. nr. 9722056)

KOBLING 10 MM
Slangestuds
(Best. nr. 9722058)

KOBLING 13 MM
Slangestuds
(Best. nr. 9722059)

Y-PIECE 3/8" 
Slangestuds
(Best. nr. 9722060)
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