Pistolet lakierniczy EcoGun AS
MAN 2GF 910 DÜRR
N36200003V
Kod produktu: N36200003V

1 588,79 zł brutto

Pistolet lakierniczy EcoGun AS MAN 2GF 910 DÜRR N36200003V
Pistolet lakierniczy firmy DÜRR model EcoGun 910 to ultra lekkie, doskonale
wyważone
urządzenie
powietrzne.
Jest
to
pistolet
natryskowy
z
najnowocześniejszym 2-tłokowym systemem grawitacyjnym. Pistolet cechuje się
wydajnością i trwałością, jest lekki i ma ergonomiczna budowę dlatego sprawdzi
się w profesjonalnych zastosowaniach, np. w przemyśle motoryzacyjnym czy
przy renowacjach.

Dane techniczne:
-

ciężar: 490 g (rzeczywisty ciężar zależy od konfiguracji)
materiał korpusu: aluminium anodowane
złącze materiału: 3/8"
złącze powietrza: 1/4"
zalecane ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar
ciśnienie max powietrza: 8 bar
temp. pracy: 60°C
oznaczenie ATEX Ex II 2G T60 °C X
zużycie powietrza: 200 – 300 l/min
wymiary: 335 x 146 x 87 mm
odległość rozpylania: 150 - 250 mm
temperatura mediów: <60 ° C
lepkość: <400 mPa.s
uszczelki materiałowe: FEPM, PTFE
pojemność zbiornika: 0,6 l

Zalety:
- doskonale wyważona i ergonomiczna konstrukcja minimalizuje uczucie
zmęczenia przy pracy
- szeroka gama rozmiarów dysz materiałowych
- szybkie zdejmowanie i zakładanie iglicy
- bardzo duża regulacja ilości powietrza i materiału
- bardzo precyzyjna regulacja szerokości wzoru natrysku (od okrągłego do
płaskiego)
- dopuszczenie ATEX EX II 2G T60°C X - możliwość użytkowania w strefach
zagrożonych wybuchem

Średnica dyszy powietrznej [mm] / media:
- CF (A), LF (A): 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 - Powłoka z drobnym wykończeniem, lakiery
nawierzchniowe
- CF (B), LF (B): 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,6 - Powłoki ogólne np. podkłady, podkłady,
wypełniacze
- CF (C), LF (C): 1,8 / 2,0 / 2,5 - Powłoki ogólne np. podkłady, podkłady,
wypełniacze
- CF (D),LF (D): 3,0 - Powłoki ogólne, materiały o wysokiej lepkości

Wraz z zakupionym zestawem otrzymują Państwo 1 wybraną dyszę.
O firmie Dürr
Firma Dürr
znana jest z tego, iż specjalizuje się i stale doskonali w
projektowaniu, produkcji, dostawach, montażu, uruchamianiu i serwisie
systemów transportu technologicznego głównie dla potrzeb przemysłu
samochodowego. W pistolety lakiernicze ze znakiem Dürr wyposażone są
obiekty lakierni i spawalni światowych koncernów, takich jak: VW, GM, BMW, DC
czy HYUNDAI. Dürr zawsze dba o najwyższą jakość świadczonych usług a za
główny cel stawia sobie spełnianie oczekiwań klientów, zgodnie ze swym
mottem: "Być lepszym od dobrych". Oznacza to ciągłe dążenie do bycia lepszym
od swoich konkurentów poprzez nieustającą pracę nad doskonaleniem siebie,
aby będąc dobrym dziś, móc być lepszym jutro.
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