
Produktový katalog                     

MiJET® patent čeká na schválení

Číslo dílu Popis kombinované sady 

8-ANG-34-35-39 MiJET®, 8" model se šikmým vrškem, nehlučnou pistolí Silvent, manipulační vozík 

a jemným sítem, s košíkem opatřeným jedním držadlem

Zahrnuje díly s čísly: 14-8FL-545, 13-034, 13-035 a 13-039

12-ANG-35-70-110 MiJET®, 12" model se šikmým vrškem, nehlučnou pistolí Silvent, manipulační vozík 

a jemným sítem, s košíkem opatřeným jedním držadlem

Zahrnuje díly s čísly: 15-12SX-20ANG, 13-035, 13-070, et 15-110

8-ANG-34-35-36
Kombinace Balíček

13-035: nízká 
hlučnost pistolí 

Silvent 

13-034: Manipulační 
vozík MiJET®

13-039: Jemným 
sítem

13-035: nízká 
hlučnost pistolí 

Silvent 

13-070: Jemným sítem

12-ANG-35-70-110
Kombinace Balíček

13-070: Manipulační 
vozík MiJET®
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MiJET® patent čeká na schválení

Číslo dílu Popis jednotky MiJET®

14-8FL-545-LN MiJET® o průměru 8" (20,32 cm) - Se šikmým, s nízká hlučnost pistolí Silvent 

Model „A“ (nahoře) Snadný přístup; pro použití s MiJET® dílů koš s jednou rukojetí.

To zahrnuje vzduchovou pistoli Silvent, v souladu s požadavky CE, a 13 stop (396,5 cm) dlouhý spirálová hadice

s otočnou koncovkou.

Výška 38,8" (98,55 cm), průměr 14" (35,56 cm).

15-12SX-20ANG-LN MiJET® o průměru 12" (30,48 cm) - Se šikmým, s nízká hlučnost pistolí Silvent 

Model „B“ (nahoře) Obzvlášť široký vstupní otvor pro velké díly.

To zahrnuje vzduchovou pistoli Silvent, v souladu s požadavky CE, a 13 stop (396,5 cm) dlouhý spirálová hadice

s otočnou koncovkou.

Výška 40" (101,60 cm), průměr 22" (55,88 cm).

Součástí všech evropských modelů

Vyráběný firmou MiJET® divize

Custom Service Solutions, Inc.

1900 Transit Way, Brockport, NY 14420, USA

Telefon: 1-585-472-6294

Email: sales@mijet.com

www.MIJET.com

S účinností od 1. listopadu 2016

Page 2



Produktový katalog                     

MiJET® patent čeká na schválení

Číslo dílu Popis jednotky MiJET®

Pracovní stanice s MiJET®
15-08-DEL-SS-LN Pracovní stanice MiJET® o průměru 8" (20,32 cm) – s nádržkou na rozpouštědlo a košem na díly

Se třemi uzavřenými stranami a zachycovacím hákem pro snadné vyjmutí nádobky za účelem vyprázdnění.

Zahrnuje: Pracovní stanici o rozměrech 88,90 x  61,60 x 61,60 cm (V x Š x H)

14-8FL-545-LN MiJET® o průměru 8" (20,32 cm) - Se šikmým vrškem, s nízká hlučnost pistolí Silvent 

15-08-2BB Pracovní stanici pro 8" (20,32cm) model MiJET® – dvojitý výřez

16-030-AS Víko z nerezové oceli s pneumatickou pružinou, aby se minimalizovalo odpařování, 20,8 L

15-109 Malý koš na díly se zahnutým držadlem, vnější průměr 7,25" (18,42 cm), jemné síto (pro 8" model)

15-12-DEL-SS-LN Pracovní stanice MiJET® o průměru 12" (30,48 cm) – s nádržkou na rozpouštědlo a košem na díly

Se třemi uzavřenými stranami a zachycovacím hákem pro snadné vyjmutí nádobky za účelem vyprázdnění.

Zahrnuje: Pracovní stanici o rozměrech 88,90 x 91,44 x 64,77 cm (V x Š x H)

15-12SX-20ANG-LN MiJET® o průměru 12" (30,48 cm) - Se šikmým vrškem, s nízká hlučnost pistolí Silvent 

15-12-2BB Pracovní stanici pro 12" (30,48cm) model MiJET® – dvojitý výřez

16-031-AS Víko z nerezové oceli s pneumatickou pružinou, aby se minimalizovalo odpařování, 34,0 L

15-107 Velký koš na díly se zahnutým držadlem, vnější průměr 10,13" (25,73 cm), jemné síto (pro 12" model)

Pracovní stanice s 
masivní dřevěnou 
pracovní deskou

Model 15-08-DEL-SS-LN

15-107: Nerezový koš na díly

Vyráběný firmou MiJET® divize

Custom Service Solutions, Inc.

1900 Transit Way, Brockport, NY 14420, USA

Telefon: 1-585-472-6294

Email: sales@mijet.com

www.MIJET.com

S účinností od 1. listopadu 2016

Page 3



Produktový katalog                     

MiJET® patent čeká na schválení

Číslo dílu Popis jednotky MiJET®

Mycí stanice MiJET® 
16-08-WSH-SS-LN Mycí stanice MiJET® o průměru 8" (20,32 cm) – s nádržkou na rozpouštědlo a košem na díly

je pojízdná (2 kolečka s aretací) pneumatické čerpadlo s filtrem včetně ohebné plastové hadice s kohoutkem.

Se třemi uzavřenými stranami a zachycovacím hákem pro snadné vyjmutí nádobky za účelem vyprázdnění.

Zahrnuje: Pracovní stanici o rozměrech 88,90 x  61,60 x 61,60 cm (V x Š x H)

14-8FL-545-LN MiJET® o průměru 8" (20,32 cm) - Se šikmým vrškem, s nízká hlučnost pistolí Silvent 

15-08-2BB Mycí stanici pro 8" (20,32cm) model MiJET® – dvojitý výřez

16-028-AS Nádoba rozpouštědla, 20,8 L (5,5 gal). nerezový kryt má integrovaný spayer. Kryt je držen 

otevřený s pneumatickou pružinou, které lze snadno blízký aby se minimalizovalo odpařování.

15-109 Malý koš na díly se zahnutým držadlem, vnější průměr 7,25" (18,42 cm), jemné síto (pro 8" model)

16-12-WSH-SS-LN Mycí stanice MiJET® o průměru 12" (30,48 cm) – s nádržkou na rozpouštědlo a košem na díly

je pojízdná (2 kolečka s aretací) pneumatické čerpadlo s filtrem včetně ohebné plastové hadice s kohoutkem.

Se třemi uzavřenými stranami a zachycovacím hákem pro snadné vyjmutí nádobky za účelem vyprázdnění.

Zahrnuje: Pracovní stanici o rozměrech 88,90 x  91,44 x 64,77 cm (V x Š x H)

15-12SX-20ANG-LN MiJET® o průměru 12" (30,48 cm) - Se šikmým vrškem, s nízká hlučnost pistolí Silvent 

15-12-2BB Mycí stanici pro 12" (30,48cm) model MiJET® – dvojitý výřez

16-029-AS Nádoba rozpouštědla, 34,0 L (9,0 gal). nerezový kryt má integrovaný spayer. Kryt je držen 

otevřený s pneumatickou pružinou, které lze snadno blízký aby se minimalizovalo odpařování.

15-107 Velký koš na díly se zahnutým držadlem, vnější průměr 10,13" (25,73 cm), jemné síto (pro 12" model)

Mycí stanice MiJET®

Model 15-08-WSH-LN
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Číslo dílu Popis příslušenství                                                                                 Obrázek

13-039 Nerezový koš na díly – jemné síto

s 1 držadlem pro MiJET® o průměru 8" (20,32 cm) se šikmým vrškem

13,0" x 7,25" x 5,0" (33,02 x 18,42 x 12,70 cm)

15-110 Nerezový koš na díly – jemné síto

s 1 držadlem pro MiJET® o průměru 12" (30,48 cm) se šikmým vrškem

16,25" x 10,13" x 5,0" (41,28 x 25,73 x 12,70 cm)

15-109 Nerezový koš na díly –  

jemné síto; pro MiJET® o průměru 8" (20,32 cm) se šíkmým vrškem

pracovní a mycí stanice

13,5" x 7,25" x 9,75" (34,29 x 18,42 x 24,77 cm)

15-107 Nerezový koš na díly – 

jemné síto; pro MiJET® o průměru 12" (30,48 cm) s Úhlová 

vrškem pracovní a mycí stanice

17,0" x 10,13" x 11,25" (43,18 x 25,73 x 28,58 cm)
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13-034 Manipulační vozík MiJET® – 5 koleček, z toho 2 s aretací

pro 8" (20,32cm) modely. 16" x 15,5" x 7" (40,64 x 39,37 x 17,78 cm)

Přizvedne MiJET® o 3,5" (8,89 cm).

13-070 Bubnový vozík MiJET®, 20 gal. (75,7 l) – 

se 4 kolečky pro modely o průměru 12" (30,48 cm).

vnější průměr 18,38" x 6,63" (46,69 x 16,84 cm)

Přizvedne MiJET® o 4,38" (11,13 cm).

Číslo dílu Popis náhradního dílu                                                                       Obrázek

13-006 Filtr MiJET® na míru pro 8" (20,32cm) model.

Pouze pro 8" (20,32cm) modely

Výška 8" (20,32 cm), průměr 13,63" (34,62 cm).

13-041 Filtr MiJET® na míru pro 12" (30,48cm) model

Pouze pro 12" (30,48cm) modely

Výška 6" (15,24 cm), průměr 19,28" (48,97 cm).
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Číslo dílu Popis náhradního dílu                                                                         Obrázek

13-035 Nehlučná vzduchová pistole Silvent

Splňuje požadavky CE.

Součástí všech evropských modelů

13-029 Spirálová hadice s otočnou koncovkou

 13 stop (396,5 cm) x 1/4" MNPT (6,35mm vnitřní závit),

vnitřní průměr 5/16" (7,9 mm)

13-030 Kbelík – ocel s vnitřní antikorozní úpravou

Výška 13,38" (33,99 cm), průměr 11,75" (29,85 cm).

13-033 Sada o-kroužků pro 8" modely

Viton, 70 jedn. dle měřiče tvrdosti

13-079 Sada o-kroužků pro 12" modely

Viton, 70 jedn. dle měřiče tvrdosti

13-032 Držadlo ve tvaru T

Nylon s hliníkovou vložkou
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