CLASSIC 290 PC Stand

Elektrinė beorio dažymo sistema

PRIVALUMAI
• Skirtas nedidelių objektų apdailai ir remontui
• Objektas bus baigtas dažyti iki galo dėl ProConnect™ greito pompos pakeitimo sistemos  
• Kompaktiška, lengva, paprasta naudoti - tinka 0.021" dažymo galvutė

MEDŽIAGOS
Lakai – Akriliniai dažai – Gruntai – Emaliniai dažai – Emulsiniai dažai

Beoris apdailinis dažymas profesionalams
CLASSIC 290 PC Stand

CLASSIC 290 PC Stand

PR IE DA I
Pistoletai
288438

Elektrinė beorio dažymo sistema
Endurance™ konstrukcijos pompa

- Patikima Graco beorio dažymo pompa
- Užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir patikimą veikimą
- Lengvai išvaloma ir remontuojama

Esant gedimui PATYS lengvai pakeiskite
suspaudimo pompą 3 žingsniais.
Nereikia gaišti laiko ir leisti pinigų
pompos remontui.

Kompaktiška
konstrukcija

- Pakreipta patogi gumuota
rankena užtikrina purkštuvo
pasvirimą, ko dėka jis
nesiglaudžia prie kojos

Easy Out™
dažų filtras

Slėgio reguliavimas

Padėties indikatorius leidžia
įsidėmėti slėgio parametrus esant
įvairios klampos dažams
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Išimkite suspaudimo
pompą
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Pasisukanti įsiurbimo žarna

- Aliumininė konstrukcija yra tvirta,
lengva ir atspari korozijai
- Žarnai nuimti, valyti ar prireikus
prieiti prie įsiurbimo šrato, nereikia
įrankių
- Lengvai pasukama, norint pasiekti
dažų kibirą

Atsukite žarną ir
pasiurbimo žarną

- Storas chromo sluoksnis
užtikrina patikimą apsaugą

PATARIMAS!
Purkštuvą paverskite specialiu
beoriu emalinių dažų purkštuvu!
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Reikės 5 litrų tūrio rezervuaro ir trumpesnės
7,5m x 3/16" žarnos su FFA dažymo galvute.
Ši kompaktiška konfigūracija suteiks ypatingą pistoleto ir
žarnos panaudojimo lankstumą ir iki minimumo sumažins
medžiagos kiekį įrenginyje. FFA galvutė dėka dvigubo
dažų skaidymo užtikrins padengimą ypač plonu sluoksniu.

PATARIMAS!

Su savim turėdami atsarginę suspaudimo
pompą, visada baigsite pradėtą darbą!

CLASSIC 290 PC Stand
TECHNINIAI DUOMENYS
CLASSIC 290 PC
Stand
Gaminio kodas:
Europinė (220 V) versija
Maks. darbinis slėgis, bar
Maks. skysčio srautas, l/min
Maks. galvutės dydis
Svoris, kg
Variklio galia, kW
Variklio tipas

Chromuotas suvirintas
plieno stovas

CLASSIC 290 PC Stand – privalumai

Atlaisvinkite prispaudimo
veržlę

BlueMax™ II žarnos
238358
3/16" x 0,9 m
214698
3/16" x 7,5 m
240794
1/4" x 15 m
223771
1/4" x 30 m
Easy Out™ pistoleto filtrai
287032
60 Mesh, juodas
287033
100 Mesh, mėlynas

- Didelis filtravimo
paviršius sumažina
dažymo galvutės
užsikišimus ir užtikrina
kokybišką dažymą

Greitas suspaudimo pompos pakeitimas
- 1-nos minutės darbas objekte
- Tęsite dažymą, o ne lauksite, kol pompa bus
suremontuota
- Nepamesite jokių detalių!

FTX™-E pistoletas su
RAC X 517 dažymo galvute,
RAC laikikliu ir 2 filtrais

Easy Out dažų filtrai – CLASSIC
243080
60 Mesh, juodas
243081
100 Mesh, mėlynas
243226
200 Mesh, raudonas
ProConnect suspaudimo pompa
17C489
blisteryje
ProGuard™+
24W090
230V, CEE 7/7, shuko
Galvučių ilgintuvai – su laikikliu RAC X
287019 (25 cm)
287021 (50 cm)
287020 (40 cm)
287022 (75 cm)
JetRoller™ sistema su Inline™ pistoletu
24V490
Su 18 cm pločio voleliu
24V491
Su 25 cm pločio voleliu
Tūrio talpa
288526
5 litrų tūrio talpa
Volelių komplektai
245397
Volelis (23 cm pločio),
50 cm kotas, Inline pistoletas
244281
Volelis (23 cm pločio),
teleskopinis kotas (45-90 cm)
Dažymo galvutės ir laikikliai
FFAXXX
Žalia RAC X smulkaus
skaidymo galvutė
PAAXXX
Mėlyna RAC X profesionali
246215
Laikiklis RAC X 7/8"
246437
Laikiklis RAC X 11/16"
Eksploatacinės medžiagos
TSL™ tepalas pompai 0,25 l
206994
253574
Apsauginis skystis
Pump Armor™ 1 l
Platintojas:

17C344
230
1.8
0.021"
17
0.46
Nuolatinės srovės su šepetukais

UAB “SILDA”

Skuodo g. 2b, LT-45204 Kaunas,
Lietuva
Telefonas: 8-37-341948
www.silda.lt

Komplektas*: FTX™-E pistoletas (288438) su PAA517 dažymo galvute ir laikikliu,
240794 BlueMax™ II 1/4" x 15m dažymo žara, įrankiai.
* norint apsaugoti purkštuvą nuo elektros svyravimų, naudokite ProGuard+ apsaugą 24W090.

Daugiau informacijos rasite čia: http://www.contractorclub.com
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