
není potřeba dalších
kabelů a hadic

jednoduchá, nekomplikovaná
technika

nízká hmotnost

Výhody:

možnost okamžitého použití,
vysoká mobilita

bez nutnosti zaškolení k obsluze,
snadné používání

práce bez únavy

Přínos:

Akku Airless pistole PowerCoat FineFinish
Efektivní nanášení barvy

Také pro zpracování
 materiálů na bázi

  rozpouštědel !

Další informace najdete na druhé straně



Baterie Li-lon 18 V: vysoký plošný výkon (do 20 m2) na jedno
nabití akumulátoru s konstantními výsledky práce

Náhradní baterie: minimalizace přerušování práce

Optimální pořizovací náklady: rychlá návratnost

Přímé sání z nádoby: rychlejší výměna materiálu,
velmi krátký čas potřebný na přípravu a čištění

Velký výběr trysek: velká rozmanitost zpracovávatelných
materiálů a optimální �nální kvalita povrchu

Akku Airless pistole PowerCoat FineFinish

Další přednosti:

Variabilně nastavitelní pracovní tlak: optimální adaptace na viskozitu
materiálu a celkové snížení množství nastříkaného materiálu.

Ideální pro lakýrnické práce a opravy, nyní také pro materiály
na bázi rozpouštědel.

Pro použití vodou ředitelných a rozpouštědlových materiálů jako jsou laky, základní a vrchní nátěrové hmoty,
plniva a lazury na malé plochy do 50 m2, např. podlahy, zdi a stropy, dveře a vrata, radiátory, dřevěné prvky,
nábytek a střešní podhledy.

Oblast použití:

Pracovní tlak 50 - 117 bar

Maximální průměr trysky 0,012“

Výkon baterie 18 V / 2,4 AH Li-Ion

Doba nabíjení baterie (80% / 100%)  45 minut / 75 minut 

Hmotnost asi 2,4 kg

Technická data

Akku Airless pistole PowerCoat FF 69 76 00

V dodávce:
Stříkací přístroj, nádoba na barvu 0,75 l s víkem, 5 plastových vložek
do nádoby na barvu, 2 výměnné otočné trysky s držáky (208, 310),
2 akumulátory, nabíječka a transportní kufřík.

Popis zboží Obj. č.

nádoba na barvu 1 l včetně víka 69 75 10
nádoba na barvu 1,5 l včetně víka 69 75 15
plastová vložka do nádoby (1 balení = 10 ks) 69 75 20
sada �ltrů 100 MW (1 balení = 3 ks) 69 76 16
sada �ltrů 60 MW (1 balení = 3 ks) 69 75 26
náhradní baterie Li-Ion Akku 18 V 69 75 08
Výměnné otočné trysky včetně držáku:

Popis Velikost trysky Šířka rozstřiku

208 0,008“ 10 cm 69 76 01
308 0,008“ 15 cm 69 76 03
210 0,010“ 10 cm 69 76 02
310 0,010“ 15 cm 69 76 04
410 0,010“ 20 cm 69 76 06

Příslušenství Obj. č.
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