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W odró¿nieniu od œciskanych butelek lub strzykawek
typu medycznego, narzêdzia przenoœne marki EFD 
umo¿liwiaj¹ aplikacjê p³ynów bez kapania lub s¹czenia. 
Dziêki nim aplikacja podczas monta¿u, konserwacji lub 
naprawy jest ³atwiejsza i czystsza.

®DispensGun
Przy aplikacji pasty lutowniczej, uszczelniaczy i smaru, 
dozownik DG DispensGun zapewnia ³atw¹ aplikacjê z 
natychmiastowym odcinaniem dop³ywu, co zapobiega s¹czeniu. 
Prze³o¿enie dŸwigni 10:1 czyni z tego dozownika doskona³e 
narzêdze do dozowania szerokiego zakresu gêstych p³ynów.
Ca³kowicie metalowa konstrukcja dostêpna jest w piêciu 

3 3 3rozmiarach do aplikatorów serii Ultra 3 cm , 5 cm , 10 cm , 
3 3 30cm  i 55 cm Ultra. Urz¹dzenie œwietnie sprawdza siê przy 

lekkim monta¿u, dozowaniu w warunkach terenowych, pracach 
poprawkowych i wykoñczeniowych. DispensGun posiada 
regulowany spust rêczny.

Podstawa wykonana z grubego drutu stanowi 
wygodne miejsce do odk³adania i przechowywania 
dozownika DispensGun.
Lampa Illuminator™ mo¿e byæ zamocowana do 
dozownika DispensGun i zapewnia oœwietlenie 
punktowe. 
Futera³  stanowi dobre zabezpieczenie podczas 
przenoszenia urz¹dzenia i zawiera miejsce na                                                                                                                                                                     

               aplikatory i koñcówki dozuj¹ce.

Akcesoria

™HPD  HandPlunger
Wielokrotnego u¿ytku i unikalnej konstrukcji t³ok HPD œwietnie 
nadaje siê do zastosowania przy okazjonalnym monta¿u oraz 
jako wyposa¿enie  przenoœnych zestawów naprawczych. 
Posiada on t³oczek Ultra o niskim tarciu, który zapewnia ³atwe 
dozowanie gêstych p³ynów takich, jak uszczelniacze, smary
i pasty. 

3 3 3 3Dostêpny w 4 rozmiarach:  3 cm , 5 cm , 10 cm  i 30 cm , HPD, 
idealny do wykorzystania tam, gdzie stosowane s¹ aplikatory 
rêczne.

Kompatybilnoœæ z p³ynami

model

Legenda:

zalecane

zadowalaj¹ce

nie u¿ywaæ
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