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• Un pistol robust cu atomizare foarte bună
• Tehnologie RP
• Consum redus de aer - doar 200 l/min la 
   o presiune de 2 bari
• Tipuri de duze:
 Econoline 1.0 cu presiune redusă: 1.3 - 1.6 - 1.8 - 2.0
• Suprafață exterioară simplu de curățat
• Design excelent, materiale de cea mai 
   bună calitate 
• Specificații:
 - Controlul razei
 - Controlul fluxului de material
 - Regulator presiune
 - Inel de etanșare cu auto-strângere
• Rata ridicată de transfer a materialului 
   (peste 65%) permite economisirea acestuia
• Greutate scăzută, echilibru optim al pistolului,
• Adecvat atât pentru vopsele pe bază de apă  
   cât și pentru cele pe bază de solvent
• Consum redus de aer, se poate utiliza și cu un 
   compresor de mici dimensiuni
• Compatibil cu sistemul SATA RPS
• Fabricat în Germania

Un pistol de vopsire la preț avantajos 
destinat aplicării de grund, filler și vopsea



Multifuncțional - Pistolul de vopsire 
Econoline 1.0 este un pistol robust, 
ușor de manevrat, a cărui rază poate 
fi ajustată și care este adaptat atât 
pentru aplicarea de grund, cât și 
pentru lucrările de retuș de mică 
avengură. 

Rezistent la coroziune – Corpul eloxat 
al pistolului și seturile de duză din inox 
permit utilizarea pistolului și în cazul 
materialelor pe bază de apă.

Rezultate de vârf – Datorită 
caracteristicilor acestui pistol de 
vopsire, se pot obține rezultate 
optime la vopsire, chiar și atunci când 
compresorul utilizat are un randament 
scăzut.

Se poate face economie de materiale; 
prin urmare, mediul înconjurător 
este protejat – Ratele de transfer 
cu rezultate semnificative permit o 
economisire a materialului pulverizat.

EconolineTM

Controlul variabil al fluxului de material
pentru adaptarea optimă a fluxului de material 
necesar piesei ce urmează a fi vopsită

Controlul razei
raza poate fi ajustată, în 
funcție de obiectul ce trebuie 
vopsit, cu ajutorul acestui 
buton de control variabil

Regulator presiune
Controlul fluxului de aer 
comprimat
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Variante disponibile

Mărime duză Pistol cu cană 
0.6 l Set duză

1.3 eco 1.0 126 532 126 441

1.6 eco 1.0 126 540 126 458

1.8 eco 1.0 126 557 126 466

2.0 eco 1.0 - 208 868

Specificații tehnice

Presiune intrare bar/psi 2.0 – 3.0/29-43

Consum aer Nl/min/cfm 200/7.2

Greutate în g cu pahar inclus 594

Accesorii

Descriere Cod produs

Pahar plastic 0.6l 27 243

Regulator presiune 27 771

Trusă reparație 12 633

Date Tehnice – Detalii necesare la comandă
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