
 

jGun DIGITAL – zakrętarka pneumatyczna 

JGun DIGITAL firmy HYTORC to pierwsza na świecie pneumatyczna zakrętarka z nową unikalną i 

opatentowaną  regulacją momentu obrotowego  z odczytem cyfrowym. Urządzenie to nie 

potrzebuje jednostki FRL (filtr, regulator, zespół smarowania). W przeciwieństwie do innych 

systemów, które wymagają takiego zespołu i układu smarowania między przewodem 

powietrznym a narzędziem.  
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JGun DIGITAL to nowatorska  zakrętarka pneumatyczna  z  bardzo  

wygodnym regulatorem momentu obrotowego i cyfrowym odczytem.  

Rozwiązanie to zapewnia bardzo wysoką mobilność i nieskomplikowane 

przygotowanie do pracy na instalacjach przemysłowych. 

JGun DIGITAL jest pierwszą tego typu zakrętarką  pneumatyczną z 

wbudowanym regulatorem powietrza o prostej regulacji momentu 

obrotowego za pomocą obrotu złącza w dolnej części uchwytu. 

Jest to szczególnie wygodne przy zamianie funkcji z dokręcania na 

odkręcanie, co daje możliwość natychmiastowego ustawienia na 

maksymalną moc w celu szybkiego i łatwego odkręcania. 



PRZEMYSŁOWY SILNIK 
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Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia 
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Model H 
Wysokość 

(mm) 

W 
Szerokość 

(mm) 

L 
Długość 

(mm) 

D 
Zew. 

Średnica  

przekładni  

(mm) 

Czworokąt 
napędowy 

(Cal) 

Waga Moment 
obrotowy 

(Nm) 

RPM 
Obroty/min 

      KG MIN. MAX.  

DJ - .25-HP 200 80 201 64 3/4 3,75 68 340 65 

DJ - .5 – HP 200 80 227 66 3/4  4,02 185 680 24 

DJ - 1 – HP 200 80 247 66 3/4  4,45 400 1.590 6,5 

DJ - 2 – HP 214 86 302 83 1 7,50 730 2.830 5,5 

DJ - 3 – HP 214 86 319 83 1 8,05 1.160 4.300 5,0 

DJ - 5 – HP 221 86 357 105 11/2  12,86 1.560 6.840 2,5 

DJ - 8 - HP 227 86 384 116 11/2  17,45 2.475 10.700 1,5 

 

Nowy silnik zastosowany w jGun DIGITAL jest 

zaawansowanym  rozwiązaniem technologicznym 

przeznaczonym do bardzo ciężkiego użytku 

przemysłowego. Dzięki maksymalnemu 

współczynnikowi siły do wagi i wytrzymałej konstrukcji 

odpornej na korozję, silnik ten eliminuje potrzebę 

stosowania oddzielnych filtrów powietrza i układów 

smarowania, dzięki temu jGun DIGITAL jest najbardziej 

mobilnym narzędziem pneumatycznym  z momentem 

obrotowym na rynku. 
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