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Пистолет с помпа за фино пръскане на латекс Wagner Flexio W990 HVLP - 680W

Електрически пистолет с помпа за финно пръскане на латекс и бои Wagner Flexio W990 - 680W
 - Мощен пистолет за финно боядисване, осигурява гладки и професионално изпълнени повърхности
- Нанасянето на боята е по-лесно и по-бързо от всякога
- Приставките за пръскане са идеални за бързо нанасяне на бои, лакове, консерванти за дърво и др
- С директната система за всмукване няма нужда от никакво отнемане на време или презареждане и дългият 7
метра маркуч ви дава богат работен обхват, за да боядисвате дори големи помещения лесно
- Голямо казанче с капацитет от 800 мл
- С един резервоар покриване до 15м2-5 мин
- Дължината на пистолета за разпръскване е 70 см и позволява да покриете лесно високите тавани и стени и
големи повърхности
- Има самопочистваща функция, която почиства помпата и маркуча за няколко минути
- Wagner пусна на пазара за първи път системата за пръскане \"Click & Paint\"
- Предимства на Click & Paint:
Бърза смяна на цветовете
Лесно сменяне на приставките за различни видове работа
Изключително лесно почистване, благодарение на лесното разглобяване на пистолета
- Има 2 възможности за пръскане на боята - хоризонтално и  вертикално
- Оборудван е с X-Boost турбина - мощна и иновативна
- Новата дюза I-Spray, която гарантира оптимална покриваемост и висока скорост на работа
- Може да обработва всички конвенционални материали
- Сравнение между пистолет за пръскане и обикновенно мече
Време необходимо за боядисване на стена 15м2: Пистолет за пръскане - прибл. 10 минути; Мече 20см широко -
прибл. 35 минути;
- За боядисване на средни и големи помещения
 Параметри:
- Мощност: 680 W
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- Изходяща мощност: 200 W
- Напрежение: 230V 50Hz
- Максимален вискозитет: 4000 mPas
- Максимален работно налягане: 15 bar
- Плавно регулиране на струята боя: 0 - 525 мл/мин
- Обем на резервоара: 800 мл
- Дължина на маркуча: 7 м
- Тегло: 4.70 кг
 - Гаранция: 3+1 години
- Производител: Wagner Gmbh - Германия
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