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Машина за нанасяне на готови шпакловки и бои Titan Performance 1650e HR - 1650W

Машина за безвъздушно боядисване Titan Perfomance 1650e HR - 1650W
 - Машина за безвъздушно боядисване &ndash; компактна бутална машина за боядисване, подходяща за работа с
латекс, фасаген, грундове, алкидни и епоксидни бои
- Безвъздушният метод на боядисване е значително по ефективен от боядисването с четка/валяк или пистолет
със сгъстен въздух
- Предназначена е за професионална употреба
- Най-мощната машина от тази серия
- При  безвъздушното боядисване се постига до 80% икономия на време и по-равномерно нанасяне
- Възможността за работа с различни видове бои е сред безспорните предимства на машината
- Идеална за средни и големи обекти в новото строителство
- Използва се предимно в строителството, когато е необходимо боядисване на големи площи с различни по тип
бои &ndash; фасади, стени, покриви и метални конструкции
- Удобни размери и ниско тегло
- Работи с флуиди със среден до висок вискозитет съобразени с допустимите стандарти за помпата
- Дигитален контрол на налягането
- Буталната помпа с безчетков двигател с мощност 1650W
- Възможност за използване на 2-ма оператора едновременно до 45 м
- За пръскане на многообразие на приложения: стени и таванни повърхности от дърво или гипскартон, метални
елементи, дървени ламперии и навеси, врати, каси, радиатори
- 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: 1650W
- Напрежение: 230V 50Hz
- Струя: 5.00 л/мин
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- Максимално налягане: 230 bar 
- Дължина на маркуча: 15м
- Пистолет: LX80II
- Дюза: 517 - 0,017\"
- Максимална дюза: 0.039 - 0.99 мм\" 
- Размери(ДхШхВ): 632х568х743мм
- Стандартна екипировка: маркуч за високо налягане 15м, сонда за засмукване на боя с филтър, пистолет с дюза
517/0.017\"
- Тегло: 50.00 кг
 - Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: Titan Tool Inc - USA
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