
KORKEALAATUINEN PUHDISTUSTUOTEVALIKOIMA
Ympäristön puhtaus on erityisen tärkeää elintarvike- ja 

juomateollisuudessa, merenkulussa ja maataloudessa. Korkean 
puhtausstandardin ylläpitämiseksi tarvitaan erityisesti puhdistukseen 
suunniteltuja tuotteita. CEJN esittelee nyt puhdistukseen soveltuvat 
pesupistoolit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut letkukelat.

Avokela ruostumattomasta teräksestä
CEJN:in ruostumattomasta teräksestä (AISI304) valmistettu letkukela sopii 
käytettäväksi sisätiloissa ja ulkotiloissa. Letkukelat ovat parhaimmillaan 
haastavissa olosuhteissa, kuten suolaisen veden lähellä tai kohteissa, joissa 
vaaditaan korkeaa hygieniatasoa tai 
korroosionkestoa. 

Letkukelan jousimekanismi 
pitää letkun pois tieltä, estää 
kompastumista ja helpottaa 
varastointia. Avokelassa 
on korkealaatuinen jousi, 
nelirullaiset letkuohjaimet ja 
akselin ulkopuolelle sijoitettu 
nivel, joka helpottaa asennusta 
ja huoltoa.

Letkukela on saatavilla kestävän 
PVC-letkun  kanssa tai kokonaan 
ilman letkua.

 » Käyttövalmis
 » Helppo puhdistaa
 » Kestävä muotoilu

Pesupistooli
CEJN pesupistooli on klassisesti 
muotoiltu suihkupistooli kuumalle vedelle, 
jonka lämpötila on enintään 60 °C. Pistoolin 
virtauskanava on valmistettu mallista riippuen 
joko haponkestävästä teräksestä tai 
messingistä. Pistoolia on saatavilla 
sekä kiinteällä liittimellä että 
pyörivällä nivelliittimellä. 

LETKUKELAT  
äärimmäisiin olosuhteisiin



AVOKELAT RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ
Syöttöletkun pituus: 1 m 
Kelan materiaali: Ruostumaton teräs (AISI 304) 
Letkun materiaali: PVC 
Kelan halkaisija: 442 mm 
Lämpötila-alue (letku): +5°C — +70°C  
Lämpötila-alue (kela): +5°C — +100°C

PESUPISTOOLIT
Maks. työpaine: 24 bar 
Maks. lämpötila: +60 °C (140 °F) 
Tiivisteen materiaali: Viton 
Virtaus: 60 l/min

Tuotekoodi Kuvaus Yleistä

19 913 9000 Kiinteä tuloliitin G 1/2″ sisäkierre,  
virtauskanava messinkiä

19 913 9001 Pyörivä tuloliitin G 1/2″ sisäkierre,  
virtauskanava messinkiä

19 913 9002 Kiinteä tuloliitin G 1/2″ sisäkierre, virtauskanava 
haponkestävää terästä (AISI316)

19 913 9003 Pyörivä tuloliitin G 1/2″ sisäkierre, virtauskanava 
haponkestävää terästä (AISI316)

Tuotekoodi Liitäntä Kelan leveys Letkun  
koko Letkun pituus

19 913 1016 G 1/2″ UK 192 mm 13 mm 15 m

19 913 1120 G 1/2″ UK 243 mm 13 mm 20 m

19 913 1220 G 3/4″ UK 380 mm 19 mm 20 m

19 913 1100 G 1/2″ UK 243 mm ei letkua max. 20 m ½” 

19 913 1200 19 mm letkukara 380 mm ei letkua max. 20 m ¾” 

19 913 9500 CEJN Kelan seinäteline Kääntyvä, keskikokoiseen kelaan

19 913 9501 CEJN Kelan seinäteline Kääntyvä, suureen kelaan
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