
AUTOMATICKÝ HUSTIČ PNEUMATIK

SKUTEČNÝ TLAK Pe POŽADOVANÝ TLAK

www.sebesta.cz

1.75 bar 2.2 bar

START + -

P
R

O
G

R
A

M

AUTOUMÝVÁRNY

MYCÍ STROJE

HUSTIČE PNEUMATIK

VYSAVAČE

ČISTÍRNY

ZÁSOBNÍ JÍMKY

SORPČNÍ FILTRY

SEDIMENTAČNÍ JÍMKY

SBĚRNÉ ŽLABY

AT STANICE

SAMOOBSLUŽNÝ HUSTIČ 
PNEUMATIK CA 100 

SELF-SERVICE TYRE PUMP 
CA 100

SAMOOBSLUŽNÝ VYSAVAČ
CC 340

SELF-SERVICE VACUUM
CLEANER CC 340

HUSTIČ PNEUMATIK CA 100
TYRE PUMP  CA 100

VYSAVAČ CC 340
VACUUM CLEANER CC 340



HUSTIČ PNEUMATIK CA 100
TYRE PUMP CA 100

Hustič pneumatik CA 100 je určen pro samoobslužné huštění pneumatik osobních, nákladních automobilů a jiné dopravní techniky. 

Konstrukční řešení umožňuje jeho umístění na volných i krytých plochách u čerpacích stanic PHM, v dopravních společnostech, 

u autoumýváren, na parkovištích apod.

Zařízení tvoří kompaktní skříň z nerez oceli, je osazena kompresorem a řídícím systémem, který prostřednictvím ovládacího 

dotykového displeje zajišťuje automatický provoz. Po připojení hadice na ventilek huštěné pneumatiky dojde automaticky 

ke změření tlaku v pneumatice a automatickému zvýšení nebo snížení tlaku na předem nastavenou hodnotu.

Tyre pump  CA 100 is determined for self-service pumping of tyres of personal and goods vehicles and other transport machines. 

Constructional design enables its placing onto open or closed areas next to oil stations, in transport companies, carwashes, parking 

places, etc. The device is created by compact box of stainless steel; it is equipped with compressor and control system that by 

the help of a control contact display provides the automatic operation. After connection of a hose to pumped tyre valve is pressure 

in the tyre automatically measured and it is automatically decreased or  increased  to a pre-set value.

TECHNICKÁ DATA / TECHNICAL DATA

HMOTNOST HUSTIČE 

/ TYRE PUMP WEIGHT

ROZMĚRY HUSTIČE

/ TYRE PUMP 

DIMENSIONS

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

/ VOLTAGE SCHEME

EL. PŘÍKON

/ EL. INPUT

JMENOVITÝ PROUD

/ RATED CURRENT

MAXIMÁLNÍ PRAC. TLAK

/ MAXIMUM WORKING 

PRESSURE

75 kg

550 x 410 x 1500   

/š x h x v/

/w x d x h/

400 V - AC 50 Hz

/230 V - AC 50 Hz/
0,9 kW 2,3 A 9,5 bar

Vysavač CC 340 je určen pro samoobslužné vysávání interiérů osobních, nákladních automobilů, autobusů a jiné dopravní techniky. 

Konstrukční řešení umožňuje jeho umístění na volných i krytých plochách u čerpacích stanic PHM, v dopravních společnostech, 

u autoumýváren, na parkovištích apod.

Zařízení tvoří kompaktní skříň z nerez oceli, která je osazena mincovním automatem, sacím agregátem a flexibilním uchycením sací 

hadice, které umožňuje při vysávání pohodlnou manipulaci se sací hubicí.

Vacuum cleaner CC 340 is determined for self-service vacuum cleaning of interiors of personal, goods vehicles, buses and other 

transportation machines. Constructional design enables its placing onto open or closed areas next to oil stations, in transport 

companies, carwashes, parking places, etc. 

The device consists of stainless steel compact box which is equipped with a slot machine and a suction aggregate  with coiling 

grip of a suction hose which enables comfortable handling with suction spout during vacuum cleaning.

TECHNICKÁ DATA

HMOTNOST VYSAVAČE

/ VACUUM CLEANER 

WEIGHT

ROZMĚRY VYSAVAČE

/ VACUUM CLEANER 

DIMENSIONS

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

/ VOLTAGE SCHEME

EL. PŘÍKON

/ EL. INPUT

JMENOVITÝ PROUD

/ RATED CURRENT

100 kg

660x570x1500   

/š x h x v/

/w x d x h/

230 V - AC 50 Hz   

/400 V - AC 50 Hz/
2,2 kW 10 A

VYSAVAČ CC 340
VACUUM CLEANER CC 340
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