
Další informace najdete na zadní straně

stříkací zařízení bez potřeby
připojení na externí zdroj
elektrické energie

osvědčená  AIRLESS technika
v příručním formátu

velký výběr příslušenství
pro nástřik disperzí a laků 

Výhody:

připraveno k rychlému použití
na jakémkoliv místě 

postup práce a výsledek srovnatelný
s profesionální AIRLESS stříkací
technikou

široká rozmanitost použití pro požadovanou
optimální �nální úpravu povrchu

Bezdrátové efektivní nanášení barvy

Doplňkové stříkací
zařízení pro použití

v interiéru
i exteriéru !

Akumulátorová rucní stríkací pistole PowerCoat 

Prínos:



Razítko

Výkonná baterie Li-Ion 18 V/2,4 Ah s dlouhou životností
a výdrží: vysoký plošný výkon s nástřikem až 20 m2
na jedno nabití akumulátoru.

Náhradní akumulátor: kontinuální nástřik až 6 nádobek
na barvu (na jednu baterii lze vystříkat až 3 nádobky
na barvu).

Většinu barev lze aplikovat bez dodatečného zřeďování:
nástřik pouze 1 krycí vrstvy.

Velmi snadná obsluha: jednoduché zapracování.

Přímé nasávání z nádoby s nástavcem: rychlá výměna materiálu,
velmi krátký čas potřebný na přípravu a čištění.

Akumulátorová rucní stríkací pistole PowerCoat

Další přednosti: Popis zboží Obj. č.

Akumulátorová ruční stříkací pistole 69 75 00

Obsah dodávky:
3 výměnné otočné trysky s nástavci 211, 411, 515,
2 akumulátory, nabíječka, sací 1l nádoba na barvu s víkem,
5 plastových vložek do sací nádoby, 2 sací trubky, restriktor
sání na řídkou barvu, popruh přes rameno a transportní kufr

Stříkací pistole a příslušenství je uspořádáno v praktickém
plastovém transportním kufru.

Ideální pro dokončovací práce a práce malého rozsahu.

Pro menší dokončovací práce a práce malého rozsahu do 50m2, jako nástřiky:

 podlah, stěn a stropů   dveří, oken a vrat   radiátorů

  dřevěných konstrukčních prvků   nábytku střešních podhledů

Oblast použití:

Příslušenství Obj. č.

Výměnné otočné trysky včetně nástavce

šířka nástřiku       průměr trysky 

211 10 cm 0,011“ 69 75 01

411 20 cm 0,011“ 69 75 02

213 10 cm 0,013“ 69 75 03

413 20 cm 0,013“ 69 75 04

315 15 cm 0,015“ 69 75 05

515 25 cm 0,015“ 69 75 06

517 25 cm 0,017“ 69 75 07

Náhradní  baterie Li-Ion 18 V 69 75 08

Nádoba na barvu 1 l včetně víka 69 75 10

Nádoba na barvu 1,5 l včetně víka 69 75 15

Plastová vložka do sací nádoby (1 balení = 10 ks) 69 75 20

Technická data:

Maximální pracovní tlak 137 bar

Maximální průměr trysky 0,017 “

Výkon baterie 18 V / 2,4 AH Li-Ion

Doba nabíjení baterie 45 - 75 minut 

Hmotnost 2,9 kg
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Tel.: +420 565 327 582
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Nízké pořizovací náklady: rychlá amortizace.


