LEADING IN PRODUCTION EFFICIENCY

EcoGun 116
Manuális felsőtartályos szórópisztoly

Leírás
Az EcoGun 116 ultrakönnyű, tökéletesen
kiegyensúlyozott préslevegőt alkalmazó szórópisztoly
remek megoldást nyújt bázis festékek, lakkok,
alapozók és más egyéb szórható folyadékok felhordási

igényére. Nagyszerűen alkalmazható autóipari, autó
újrafényezői, gépgyártói, bútoripari és más
egyéb ipari területen is.

Előnyei a vásárló számára
»» Nikkelezett felületű pisztolytest amely könnyen
tisztítható és nagyon ellenálló
»» A szórópisztoly teste biztosítottan vezetőképes így
földelt
»» Tökéletesen kiegyensúlyozott szórópisztoly
kivitelezés biztosítja a felhasználói kényelmet
»» Egyszerű tisztítás és karbantarthatóság
»» Széles fúvóka méret választék
»» ATEX EX II 2G T60°C X

www.durr.com

EcoGun AS MAN 1GS 116
N36200006V
Műszaki jellemzők

Fúvóka választék
Légsapka Fúvóka méretek [mm] / folyadék típus

Tömege

480 g

Pisztolytest anyaga

Nikkelezett alumínium

Folyadékkal érintkező részek anyaga

Rozsdamentes acél

Folyadék csatlakozás

G 3/8" / M16x1,5

Levegős csatlakozás

1/4" UNI

Ajánlott préslevegő nyomás

2,0 - 3,0 bar (29 - 44 psi)

Max. préslevegő nyomás

4,00 bar (58 psi)

Max. működési hőmérséklet

60 °C (140 °F)

ATEX jelölés

Ex II 2G T60°C X

AL

1,2 / 1,3 / 1,4* / 1,6 / 1,8* / 2,0 / 2,2*
Egyrétegű fedő festékek, bázis festékek,
alapozók, zománcok

EL

2,8
Álltalános festékek, alapozók vagy füllerek,
magas rétegvastagságot megkövetelő anyagok

GL

4,0
Álltalános festékek, alapozók és füllerek,
nagyon magas felhordási mennyiséget igénylő
anyagok

* A fúvókák edzett kivitelben is elérhetőek (cinket tartalmazó anyagokhoz)
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Bemeneti préslevegő nyomás, Bar (psi)

Kiegészítők

További információk

Cikkszám Leírás
M01010185

Levegős csatlakozó D7,2 d10/12 EU

M01010186

Levegős csatlakozó D5 d8/11 US

M01010187

Levegős csatlakozó D7,5 d11/13 Asia

N36960088

5 színt tartalmazó jelölő gyűrű szett

N36960038

22 darabos EcoGun tisztító szett

A végső pisztoly tömeg a konfiguráción múlik
További kérdések esetén bátran keressen fel
bennünket a DÜRR Industrial csapatát a
+49 7142 78-0 telefonszámon, vagy az
Industrial.Products@durr.com e-mail címen.

webshop.durr.com
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Levegő felhasználás Nl/min (CFM)

Üzemi karakterisztika

