
www.cejn.com

PAIN
EILM

A

MultiFLOW  
Vaativan ammattilaisen valinta
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CEJNin uusi MultiFLOW-
paineilma- ja nestepistooli on 
tehokas työväline monenlaisiin 
tehtäviin.

Suuri puhalluspaine poistaa lastut tarkasti

Poistaa pölyn tehokkaasti maalattavasta pinnasta

Nopeaa jäähdytystä hitsauksen aikana 

Tehokasta puhdistusta lastuamisnesteellä.Vesipuhdistusta suklaatehtaalla
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Työvälineiden laatu on suoraan verrannollinen niillä suoritetun työn laatuun. Tämä on ollut 

yli 50 vuoden ajan CEJNin johtoajatuksena paineilmatuotteiden valmistuksessa, ja siksi 

pystymme tarjoamaan asiakkaillemme todellista suorituskykyä, laatua ja kestävyyttä. CEJNin 

puhalluspistoolien menestys perustuu jatkuvaan tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, joka tuottaa 

koko ajan uusia vaativaan käyttöön suunniteltuja ja ominaisuuksiltaan ylivoimaisia tuotteita. 

Aloittaessaan aivan uuden, huipputehokkaan puhalluspistoolin kehittämisen CEJNin insinöörit 

määrittivät ensin sille asetetut odotukset haastattelemalla puhalluspistoolien käyttäjiä. He 

saivat selville, että uuden puhalluspistoolin virtaus- ja virtauksensäätöominaisuuksien tulisi 

olla ainutlaatuiset. Myös suuttimen säätöominaisuuksiin toivottiin parannuksia, jolloin 

puhalluspistoolilla olisi huomattavasti enemmän käyttömahdollisuuksia.

Kun asiakkaiden odotukset muutettiin tuotteen ominaisuuksiksi, syntyi CEJN MultiFLOW-

paineilma- ja nestepistooli. Se on jokaisen työltään ja työvälineiltään huippulaatua vaativan 

ammattilaisen ehdoton valinta. 

CEJN – työltään ja 
työvälineiltään huippulaatua 
vaativan ammattilaisen 
ehdoton valinta

CEJN pidättää oikeuden tuotteiden muuttamiseen siitä erikseen ilmoittamatta. Uusinta tietoa ja 
päivitetyt pdf-esitteet löydät CEJNin kotisivuilta www.cejn.com.
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Kun puhdistat paineilmalla, peset vedellä tai pesuaineella, kuivatat tai jäähdytät – MultiFLOW-paineilma- ja nestepistooli tuo 

tehoa työskentelyyn. Sen voimakas suihkuvirta ja ainutlaatuinen virtauksensäätö helpottavat työskentelyä. 

CEJN MultiFLOW  
– Markkinoiden monipuolisin paineilma- ja nestepistooli

Paineilma- ja nestesuihku

Säädettävä suihku – yksi suutin kaikkiin käyttötarkoituksiin

Myös vaativiin kohteisiin
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CEJN MultiFLOW  
– Markkinoiden monipuolisin paineilma- ja nestepistooli

Voimakas suihku puhdistukseen, jäähdytykseen ja kuivaukseen

Tukeva ote

Virtausta voidaan säätää 
tehtävän kohteen mukaan

Pieni poistoääni irrotettaessa
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Tehokkuus
CEJNin uusin puhalluspistoolimalli, MultiFLOW-paineilma- ja 

nestepistooli, tarjoaa loistavaa tehokkuutta ja huippumuotoilua. 

Loistoluokan puhalluspistooli tuottaa erittäin voimakkaan 

suihkun puhdistus-, jäähdytys- ja kuivaustehtäviin.

Kestävyys
Työkaluja joudutaan ottamaan käyttöön jopa useita kertoja 

päivässä, jolloin niiden kulutuksenkestävyys on koetukselle. 

MultiFLOW-paineilma- ja nestepistooli on suunniteltu kovaan 

käyttöön ja vaativiin olosuhteisiin.

Monipuolisuus 
MultiFLOW-paineilma- ja nestepistoolilla pinnat voidaan 

puhdistaa joko ilmalla tai vedellä, joten sen käyttöympäristöt 

vaihtelevat steriileistä leikkaussaleista teräsvalimoihin. 

Ergonominen, luistamaton 
kumipinnoite 

Muotoiltu kumipintainen kahva tarjoaa 
pitävän otteen, käden asento on mukava 
ja työperäisiltä rasitusvammoilta 
vältytään. 

Säädettävä suutin 
Suutinta säätämällä suihku 
voidaan muuttaa laajoja alueita 
puhdistavasta leveästä suihkusta 
kapeaksi ja tehokkaaksi pistesuihkuksi, 
joka poistaa vaikeasti irrotettavat 

epäpuhtaudet. 
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Vankka rakenne 
Puhalluspistoolin runko on valmistettu 
erittäin lujasta polyoksimetyleenistä 
(POM). Vankkarakenteinen pistooli kestää 
kovaa käyttöä. 

Voimakas paineilmasuihku

Soveltuu kuumille 
nesteille, kuten vedelle, 
lastuamisnesteille ja öljylle. 

Silmät tulee suojata 
suojalaseilla.

Virtauksen säätö 
Virtaus voidaan säätää tarkasti kunkin 
kohteen vaatimusten mukaisesti, 
ja samalla säästyy myös energiaa. 
“Save”-toiminnon avulla samaa 
virtausvoimakkuutta voidaan käyttää 
toistuvasti. 

Rekyylivapaa irrotus 
Sisäänrakennettu teräsventtiili vaimentaa ulostulopainetta 

liitäntää irrotettaessa. Siksi letku irtoaa hallitusti, eikä 

aiheuta meluhaittoja.  

CEJN on ottanut tehtäväkseen valmistaa tuotteita, jotka 

edistävät työympäristöjen turvallisuutta, mikä on otettu 

huomioon tämänkin tuotteen suunnittelussa. 

Voimakas virtaus 
Paineilman virtausnopeus on jopa 
1200 l/min. Puhdistuspistooli toimii 
tehokkaasti sekä paineilma- että 
nestekäytössä. 

Tekniset tiedot
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Mainosjulisteet 
Värikkäät tuotejulisteet kiinnittävät asiakkaiden huomion heti. Näitä tehokkaita 

markkinointimateriaaleja on saatavana erikokoisina ja -tyylisinä.

Puhalluspistoolin 
myyntipakkaukset

8 kappaleen myyntiteline 
Asiakkaiden huomion herättävä ja helposti koottava pöytäteline, jonka 

ansiosta kahdeksan MultiFLOW-paineilma- ja nestepistoolin esillepano 

on helppoa. Parantaa tuotteiden näkyvyyttä ja myyntiä. 

Yksittäispakkaus 
CEJNin MultiFLOW-paineilma- ja nestepistooleja on saatavana 

yksittäispakkauksessa, joissa on ripustusreikä myyntelineen koukulle. 

Asiakkaat voivat kokeilla kahvan erinomaista pitävyyttä, koska kahva 

on pakkauksen ulkopuolella.

3-D-animaatio
3-D-animaatio MultiFLOW-paineilma- ja 

nestepistoolista on katsottavissa sivuilla  

www.cejn.com/multiflow

www.cejn.com/multiflow
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3-D-animaatio

Tekniset tiedot
Ilmavirtaus..........................................
Nestevirtaus .......................................
Paineilman äänitaso ...........................
Työpaine, maks. ..................................
Räjähdyspaine, min. ............................

MultiFLOW-paineilma- ja nestepistooli
SArjA 210

CEJNin uuden MultiFLOW-puhalluspistoolin ylivoimainen 

puhallusvoima puhdistaa pinnat tehokkaasti joko paineilmalla 

tai vedellä. Virtaus voidaan säätää tarkasti manuaalisesti pois 

tarpeen mukaan. Suihkun leveyttä voidaan säätää kapeasta 

pistesuihkusta leveäksi aluesuihkuksi. MultiFLOW täyttää ja 

ylittää OSHA-turvastandardin vaatimukset, kun putken pää on 

tukittu.

•		Ylivoimainen	puhallusvoima	

•		Säädettävä	virtaus	

•		Säädettävä	suihku	

200-1200 l/min (7-18 CFM)
5-25 l/min (1.1-5.5 GPM UK)
79-101 dBA
16 bar (232 PSI)
64 bar (928 PSI)

Materiaalit .............................................
Tiivistemateriaali ...................................
Lämpötila-alue (16 bar/232 PSI) ...........
Lämpötila-alue (10 bar/145 PSI) ...........
Väliaine ..................................................

POM, TPE, Alumiini
NBr (nitriili)
-20 °C – +60 °C (-4 °F – +140 °F)
-20 °C – +80 °C (-4 °F – +176 °F)
Paineilma sekä räjähtämättömät vesiliukoiset nesteet.

MuLTIFLOW Tuotenro  EAN-koodi Liitäntä Lkm/pakk. Paino/kpl Paino/pakk.

11 210 0400 7391390264039 320 Pistoke 5 191 g 1000 g

11 210 0430 7391390268860 Nestepistoke 5 210 g 1100 g

11 210 0450 7391390264053 Kierre 1/4" SK 5 205 g 1080 g

8 kappaleen myyntiteline 11 210 9980  
11 210 9981

7391390268938  
7391390268945

320 Pistoke 
Kierre 1/4" SK

1 
1

191 g 
205 g

1700 g 
1800 g
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CEjNin puhalluspistoolit
SErIES 208

CEJNin sarjan 208 -puhalluspistoolissa on venttiili joka 

mahdollistaa pistoolin käyttämisen sekä paineilmalla että 

räjähtämättömillä nesteillä. Puhalluspistoolia on saatavana 

useina versioina, muun muassa normaalina täysvirtausmallina, 

ääntä vaimentavana Star-Tip-mallina sekä painetta säätävänä 

turvamallina. Erilaisten putkien ja suuttimien avulla 

puhalluspistooli voidaan varustaa kunkin tehtävän vaatimusten 

mukaan.

CEjNin rungot ja pistokkeet 
Tarkoin harkittujen ominaisuuksiensa ansiosta CEJNin 

paineilmaliittimet vähentävät energiahäviöitä. Tämän vuoksi CEJN-

liittimet vähentävät paineilmajärjestelmän energiankulutusta 

huomattavasti.

 

Energiakustannusten lisäksi CEJNin liittimet ratkaisevat myös 

esimerkiksi turvallisuuteen, lyhyeen käyttöikään ja korkeisiin 

kunnossapitokustannuksiin liittyvät ongelmat. 

CEJNin puhalluspistooliin sopivia 
lisätarvikkeita
Koska CEJNin	tuotteet	on	suunniteltu	toimimaan	yhdessä,	ovat	vuodot	ja	painehäviöt		
järjestelmässä	lähes	olemattomat.	Tehokkuuden	ansiosta	kompressorin	kuormitus	vähenee,	jolloin	
energiakustannukset laskevat ja ympäristövaikutukset ovat minimaaliset.

Työkalu kunnossapitoon ja korjauksiinKirurgisten instrumenttien kuivausta
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CEjNin letkut ja letkusarjat
CEJNin letkujen ja letkusarjojen sisäpinta on erittäin sileä, 

mikä mahdollistaa hyvät virtausarvot. Myös ohutseinäisen 

polyuretaaniletkun rakenne edesauttaa korkeiden virtausarvojen 

saavuttamista. 

CEjNin FrL-tuotteet
CEJNin suodatin-, säädin- ja voitelutuotteet (FRL) sisältävät laajan 

valikoiman laadukkaita ratkaisuja luotettavaan paineilmajärjestelmään. 

Tuotteisto sisältää suodattimia, säätimiä, suodatin/säädinyhdistelmiä, 

voitelulaitteita ja tarvikkeita. CEJN FRL -tuotteita on saatavana 1/8” 

-  1” kierrekokoina. Tuotteiden asentaminen ja kunnossapito on 

helppoa, ja ne voidaan asentaa joko päällekkäin tai vierekkäin.

CEjN Multi-Link System
CEJNin Multi-Link Systemin avulla on helppo rakentaa tiiviitä 

paineilman ulosottopisteitä. Moduulirakenteinen jakotukkijärjestelmä 

on erinomainen ratkaisu niin uusien sovellusten rakentamiseen kuin 

vanhojen, vaikeapääsyisten kohteiden kunnostamiseen. 

CEjN adapterit
CEJNillä on laaja valikoima letkuliittimiä, joiden avulla liitäntöjen 

rakentaminen on helppoa erilaisissa järjestelmissä. Valikoima 

sisältää kaksois- ja supistusnippoja, letkukaroja, tulppia, X-, T-, L- ja 

Y-kappaleita ja palloventtiilejä.

Metallilastujen poistoa vaikeapääsyisistä kohdistaTehokasta puhdistusta paineilmalla puusepänverstaassa
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Pikaliitinten asiantuntija
kaikkialla maailmassa

Maahantuoja:

PNEUMACON OY
Palo-ojantie 5, 05810 HYVINKÄÄ, FINLAND

Puh: +358 10 778 1400   Fax:+358 10 778 1401
www.pneumacon.fi   E-mail: info@pneumacon.fi


