
Vysoký průtok vzduchu 2 800 l / min.
a pracovní tlak 0,41 bar

Plynulá regulace otáček

Robustní provedení přístroje

Výhody:

Velká rozmanitost zpracovávatelných
materiálů 

Kvalitní konečná úprava povrchu

Dlouhá životnost a minimální prostoje 

Použití:

HVLP nízkotlaký stríkací systém EcoFinish   
Pro efektivní nanášení laků a dekorativních nástřiků

Ideální pro použití
na malých a středně

velkých plochách !

Další informace najdete na druhé straně



Přístroj je rychle připraven k použití.

Vyměnitelné trysky, vzduchové kryty a příslušenství Obj. č.

Tryska 1,3 mm 68 00 02
Tryska 1,7 mm 68 00 03
Tryska 2,5 mm 68 00 04
Červená vzduchová hlavice pro trysku 1,3 mm / 1,7 mm 68 05 09
Modrá vzduchová hlavice pro trysku  1,7 mm / 2,5 mm 68 05 11
Prodloužení pro nástřik radiátorů
a těžko dostupných míst  

68 00 01

Další přednosti:

Velká rozmanitost zpracovávatelných materiálů:
rozpouštědlové a vodou ředitelné barvy,
laky a lazury

Nezávislá regulace množství materiálu
a šířky rozstřiku: dokonalá povrchová úprava
a snadná obsluha

Rozsáhlé příslušenství včetně sady trysek:
přístroj je připraven k okamžitému použití

6 m vzduchová hadice: větší pracovní radius 

Zvenku přístupný přístrojový �ltr:
jednoduchá a rychlá údržba

Popis Obj. č.

HVLP nízkotlaký stříkací systém EcoFinish 68 05 00

V dodávce:
HVLP nízkotlaký stříkací systém EcoFinish, 6 m vzduchové hadice
s rychlospojkou EcoFinish pistole s 1,3 mm tryskou a červenou
vzduchovou hlavicí, tryska 1,7 mm a 2,5 mm, modrá vzduchová
hlavice, klíč pro montáž trysky.

Technická data

Napájení 230 V / 50 Hz / 6,1 A

Příkon 1 400 W 

Hmotnost  8,5 kg

Rozměry (d x š x v)  325 x 250 x 325 mm

Technická data   

Počet stupňů turbíny 3  

Množství vzduchu 2 800 l / min.

Maximální pracovní tlak 0,41 bar

Maximální délka hadice 6 m

Ciret s. r. o.
Matějkova 2267, 393 01  Pelhřimov
Tel.: +420 565 327 582
Fax: +420 565 327 581
E-mail: info@ciret.cz
www.ciret.cz

Razítko:

HVLP nízkotlaký stríkací systém EcoFinish   

Pokud právě není pistole s nádobkou používána má EcoFinish
pro ni praktický odkládací prostor.
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