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Машина за безвъздушно боядисване Cimex Airless X390 - 900W

Машина за безвъздушно боядисване Cimex Airless X390 - 900W
- Машината за безвъздушно боядисване CIMEX AIRLESS X390 е професионална машина за боядисване с латекс,
фасаген, акрилни и водоразтворими бои
- Характеризира се с висока производителност и универсалност на приложение
- Подходяща за боядисване както на гладки, така и на структурирани (грапави и порести) повърхности
- Безвъздушният метод на боядисване е значително по ефективен от боядисването с четка/валяк или пистолет
със сгъстен въздух
- При безвъздушното боядисване се постига до 80% икономия на време и по-равномерно нанасяне
- Използва се предимно в строителството, когато е необходимо боядисване на големи площи с различни по тип
бои &ndash; фасади, стени, покриви и метални конструкции
- Възможността за работа с различни видове бои е сред безспорните предимства на машината
- Идеална за малки и средни обекти в новото строителство
- Удобни размери и ниско тегло
- Буталната помпа се задвижва от двигател с мощност 900W
- Системата за регулиране на изходното налягане, осигурява постоянен дебит и гладко подаване на боя без
пулсации
- За пръскане на многообразие на приложения: стени и таванни повърхности от дърво или гипскартон, метални
елементи, дървени ламперии и навеси, врати, каси, радиатори, хотели, училища, апартаменти и т.н.
- Всички контролни уреди се намират на удобно и добре подредени места
- Директно приема боя от кофа/контейнер, без да е необходимо преливане на боя
- Висока сигурност на експлотация
Параметри:
- Мощност: 900W
- Напрежение: 230V 50Hz
- Струя: 2.5 л/мин
- Максимално налягане: 227 bar / 3000 PSI
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- Максимално работно налягане: 160 bar
- Дължина на маркуча: 15 м
- Максимална дължина на маркуча: 30 м
- Ширина на пръскане: 400 мм
- Дюза: 517 - 0,017\"
- Максимална дюза: 0.023\"
- Стандартна екипировка: маркуч за високо налягане 15м, сонда за засмукване на боя с филтър, пистолет с дюза
517/0.017\", удължител за пистолет 40 см, Комплект инструменти и аксесоари за почистване, смазка за помпа
- Тегло: 15.5 кг
Гаранция: 2 години
Производител: Cimex - България
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