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Бензинова машина за безвъздушно боядисване Titan PowrTwin 12000 DI Plus TT1007062 - 8.5Hp

Бензинова машина за безвъздушно боядисване Titan PowerTwin 12000 DI Plus TT1007062 - 8.5Hp
 - Бензинова машина за безвъздушно боядисване &ndash; компактна хидравлична машина за боядисване,
подходяща за работа с латекс, фасаген, грундове, алкидни и епоксидни бои, емулсии, огнеопорна боя,
антикоризионни материали
- Серията Di са проектирани за работа с по-тежки материали и продукти с висок вискозитет
- Намален е пътя между помпата и съответния материал, което води до по-малко напрежение върху помпата
- Безвъздушният метод на боядисване е значително по ефективен от боядисването с четка/валяк или пистолет
със сгъстен въздух
- Предназначена е за индустриални проекти 
- 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 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
- Хидравлична помпа с бензинов двигател Honda
- Възможност за използване на 6-ма оператора едновременно
- 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:
- Двигател: Honda 8.5Hp, 270 куб.см
- Обем на резервоара: 6.06 л 
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- Струя: 11.9 л/мин
- Максимално налягане: 248 bar 
- Дължина на маркуча: 15м
- Пистолет: S-5
- Дюза: SC-6\"
- Максимална дюза 1-ви оператор: 0.059\" / 1.50 мм
- Максимална дюза 2-ри оператор: 0.040\" / 1.01 мм
- Максимална дюза 3-ти оператор: 0.034\" / 0.86 мм
- Максимална дюза 4-ти оператор: 0.030\" / 0.76 мм
- Максимална дюза 5-ти оператор: 0.026\" / 0.66 мм
- Максимална дюза 6-ти оператор: 0.024\" / 0.61 мм
- Размери(ДхШхВ): 1168х686х866мм
- Стандартна екипировка: маркуч за високо налягане 15м, сонда за засмукване на боя с филтър, пистолет с дюза
SC-6
- Тегло: 88.00 кг
 - Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: Titan Tool Inc - USA

2/2


