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Gilmour 571 E 
Waterpistool met precieze regeling van straal. Binnenwerk PVC, handvat PVC, voorzien van clip. 
Wordt geleverd met een insteekkoppeling voor systeem Gardena.   
 
artikelnr.  binnen  kleur      
  draad ”        
4000005  3/4  groen      
 
 
Gilmour 572 TFR E 
Waterpistool met precieze regeling van straal. Binnenwerk messing, handvat PVC, voorzien van clip. 
Kop is voorzien van 3/4” buitendraad, welke beschermd wordt door een rubber kap. 
Wordt geleverd met een insteekkoppeling voor systeem Gardena. 
 
artikelnr.  binnen  kleur      
  draad ”        
4000000  3/4  rood      
 
 
 
 
 
 
Heetwater pistool 
Waterpistool, messing verchroomd met EPDM rubber cover.  
Onderdelen uit RVS, EPDM afdichting (FDA – DVGW). Instelbaar van fijne nevel tot 
rechte straal.  
 
artikelnr.  binnen gewicht werkdruk  temp.    
  draad ” gram bar  °C.    
4000100  1/2 870 24  95    
 
 
 
Heetwater pistool 
Waterpistool, aluminium huis met EPDM rubber cover.  
Onderdelen uit RVS, EPDM (FDA) afdichting. Instelbaar van fijne nevel tot rechte straal.  
 
artikelnr.  binnen gewicht werkdruk  temp.    
  draad ” gram bar  °C.    
4000109  1/2 370 12  50    
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Eurosproeier 
Sproeier voor gebruik aan brandslanghaspels, voldoet aan de Europese norm EN 671.  
Sluiten, sproeien, stralen. Traploos te regelen, maximale sproeihoek 90°.  
Zeer geschikt voor reinigingsdoeleinden, vuil in de sproeier wordt bij het openen en sluiten, 
automatisch uit de sproeier gespoeld. Werkdruk 16 bar. 
 
artikelnr.  aansluiting    nozzle      
      mm.      
4320112  15 mm.  pilaar    4      
4320119  19 mm.  pilaar    7      
4320125  25 mm.  pilaar  10      
4320132  33 mm.  pilaar  10      
4320126  1”  bui.dr.  10      
 
 
Kogelstraalpijp 
Verchroomde messing straalpijp voor gebruik op o.a. brandslanghaspels. Sproeipatroon: uit, stralen, 
sproeien. Uitgevoerd met slangtule. 
 
artikelnr.  pilaar        
  mm.        
4320012  12        
4320019  19        
4320025  25        
 
 
Storz straalpijpen 
1” uitvoering 
Driestandenafsluiter voor stralen en sproeien. Rood PA handvat, lichtmetalen kogelhuis.  
Voorzien van een 1” buitendraad, met daarop eventueel een storz gemonteerd. 
Sproeimond standaard 4 mm. op te boren tot 6 mm. 
 
artikelnr.  aansluiting        
          
4622500  1” bu.dr.        
4622531  NA31 storz        
 
 

2” LM uitvoering 
Driestandenafsluiter voor stralen en sproeien, volledig uitgevoerd in aluminium.  
Handvat is voorzien van rubber.  
Aansluiting 2” buitendraad, met daarop eventueel een storz of syst. geka gemonteerd.  
Sproeimond standaard 9 mm. op te boren tot 12 mm. 
 
artikelnr.  aansluiting        
          
4625000  2” bu.dr.        
4625000G  systeem geka        
4625052  NA 52 storz        
4625066  NA 66 storz        
4625081  NA 81 storz        
 
 
  




