NIEUW! HVLP-spuitapparaat SmartFinish 360
Licht, comfortabel en uiterst productief

Flexibel spuiten in alle richtingen

360°-inzet - ook bovenhoofds

Eigenschappen
Handig en onbeperkt gebruik van het pistool: 360° in alle richtingen,
dankzij de gepatenteerde aanzuiging van het materiaal en de flexibele zweepslang
Geluidsarm en langere levensduur van de turbine, dankzij de auto-start-stop-functie
voor een zelfstandige motorstop tijdens pauzes
Enorme productiviteit, dankzij de vernieuwde constructie van de luchtkappen
met viervoudig materiaaldebiet

Praktisch spuittipvak voor het opbergen
van alternatieven en reservespuittips.

HVLP Smart Finish 360 is geschikt voor
coatings bij renovaties en in de nieuwbouw.

Talrijke instelmogelijkheden evenals de
360°-functie garanderen een optimale
handling en uitstekende spuitresultaten.

Beker voor de directe afvalafvoer of voor
hergebruik.
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Voordelen van het 360°-pistool
 Heel eenvoudige, snelle en vooral
gereedschapsvrije vervanging van
de spuittips
 Instelling voor horizontale of 		
verticale spuitstraal en puntstraal
voor zeer smalle onderdelen
 Praktische pistoolhouder als opbergmogelijkheid tijdens pauzes en voor
het transport

Artikelbenaming

Art.-Nr.

HVLP SmartFinish 360

68 43 00

Inbegrepen in de levering:
HVLP-spuitapparaat SmartFinish 360,
9 m luchtslang, 1,2 m flexibele
zweep-slang, HVLP-Smart Finishpistool met 360°-technologie,
1 l-onderbeker, 1,3 mm en 1,8 mm
spuittipset

 Afzonderlijke instelling van
materiaal, lucht en spuitbreedte
voor de meest uiteenlopende
afmetingen van objecten
 Flexibele bekerinzet voor gelijkmatig
verftransport in het pistool en snelle
reiniging
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         oud                     nieuw
Vernieuwde constructie voor een verviervoudiging van de productiviteit van de
luchtkappen.
Technische gegevens
Aantal turbines
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Toebehoren

Art.-Nr.

Maximaal luchtdebiet

3.950 l / min

Flexibele bekerinzet
(1 set = 5 stuks)

68 43 99

Maximale werkdruk

0,6 bar

Spuittipset 0,8 mm

68 43 08

Maximale slanglengte

18 meter

Spuittipset 1,3 mm

68 43 13

Spuittipset 1,8 mm

68 43 18

Stroomaansluiting

230 V, 50 Hz,
6A

Spuittipset 2,2 mm

68 43 22

Elektrisch vermogen

1.400 W

Coro-Check, 1 l

69 09 10

Gewicht

10,9 kg

Stempel van de handelaar
Malerwerkzeuge
& Profigeräte GmbH

breed

