
Pistolet do bardzo dok¿adnych prac
wykończeniowych i poprawek.
Umoz! liwia ultra czu¿“ regulacj„
kszta¿tu strumienia i zarazem
posiada wszelkie walory
ergonomiczne pe¿nowymiarowego
pistoletu.

DeVilbiss SRi HD jest bez w“tpienia
najprecyzyjniejszym pistoletem
zapewniaj“cym moz̈liwos̃ć najwyz̈szej
kontroli ustawień w po¿“czeniu z
szerok“ gam“ uzyskiwanych kszta¿tów
strumienia i wielofunkcyjnos̃ci“
potrzebn“ przy pracach
wymagaj“cych wysokiej jakos̃ci np.
miejscowe naprawy i poprawki,
cieniowanie, wykonywanie grafiki z
wykorzystaniem wzorników. Pistolet
dodatkowo pomys̃lany zosta¿ aby
dostarczyć uz̈ytkownikowi maksimum
wygody, stabilnos̃ci, wywaz̈enia i
kontroli. 

Typowe zastosowania w przemyśle
ogólnym
l dok¿adne cieniowanie
l retusz
l grafika
l naprawy miejscowe
l poprawki

Przeznaczony do materia¿ów
l Farby rozpuszczalnikowe i
wodne
l Bejce i pokosty
l Atrament i barwniki
l Lakiery

Komfortowo zaprojektowany pistolet do ma¿ych prac wymagaj“cych
najwyz̈szej dok¿adnos̃ci napylania do wykorzystania w przemys̃le.

l Dost„pne g¿owice powietrzne typu HVLP lub Trans-Tech
umoz̈liwiaj“ najwyz̈sz“ jakos̃ć rozpylania zarówno materia¿ów

rozpuszczalnikowych jak i wodnych

l Dysze i iglice ze stali nierdzewnej

l Wywaz̈ony zawór powietrza to mniejsze zm„czenie r„ki i
lepsza kontrola przep¿ywu powietrza

l Lekki, wytrzyma¿y mechanicznie korpus z kutego aluminium

l SRi HD jest dostarczany w komplecie ze zbiornikiem
opadowym 125 ml

l Opcjonalnie dost„pne kubki jednorazowe.

Pistolet do ultra-dok¿adnych prac 
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Numer g¿owicy Zalecane ciśnienie Przep¿yw powietrza @ zalecanym
i typ wejściowe powietrza ciśnieniu wejścia
HS1 HVLP 2 bar (29psi) 135 l/min (5 scfm)
TS1 Trans-Tech 2 bar (29psi) 100 l/min (4 scfm)
RS1 Trans-Tech Round Spray 1 bar (15 psi) 55 l/min (2 scfm)

SPECYFIKACJA SRi HD kubkowy
Z¿“cze pow. 1/4’’ uniwersalny
Ci„z̈ar (z kubkiem) 500g
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SRi HD z g¿owic“ Trans-Tech
Pistolet SRi HD wykonany jest z wysokiej jakos̃ci stopów
matali i stali nierdzewnej aby zapewnić jak najwyz̈sz“
odpornos̃ć na uszkodzenia mechaniczne.
Kaz̈da pojedyncza cz„s̃ć w pistolecie SRi HD przechodzi
kontrol„ jakos̃ci, a elementy wykonane maszynowo
poddawane s“ pomiarom pod k“tem tolerancji wykonania.

Przyk¿ad numeru zamówienia: SRiHD-TS1-08 oznacza...
SRiHD  = SRi HD pistolet kubkowy / TS1 = typ TS1
g¿owicy powietrznej / 08 = 0,8mm wymiar dyszy i iglicy 

SRi HD wymiary dysz/iglic (mm): 0,8; 1,0; 1,2; 1,4mm

Zestaw pistoletu zawiera: pistolet z wybran“
g¿owic“, dysz“ i iglic“, kubek opadowy, filtr
wlewowy do farby, klucz p¿aski, klucz
imbusowy i szczoteczki do czyszczenia.

Kolejne informacje s“ dost„pne w dokumentacji techniczno ruchowej pistoletów SRi HD.


