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Wszystkie węże materiału, można ze sobą łączyć 
za pomocą złączek wysokociśnieniowych: 
¼”– ¼”; ¼”– 3/8”;  3/8” – 3/8”

PRZEDŁUŻKI
Jeżeli odległość pistoletu od powierzchni jest zbyt duża, 
spada wydajność pracy. Przedłużka umożliwia zredukowanie 
odległości i wykorzystanie materiału w 100%.

Element ten znacznie skróci czas pracy. Nie marnuj czasu 
na ustawianie drabin, ale wykorzystaj go na odpoczynek 
lub po prostu pomaluj więcej!

 � bezpośrednio  dokręcana i dopasowana do pistoletu
 � dostępna w pięciu długościach 30, 45, 60, 90 oraz 120 cm
 � lekka i wytrzymała konstrukcja

 � końcówka obrotowa 180°
 � zapewnia lepszy dostęp do trudno 
dostępnych miejsc

RollSpray 33 [2566-330100]
 � lekkie urządzenie RollSpray łączy tradycyjny wałek 
z natryskiem ciśnieniowym

 � idealny do szorstkich i porowatych powierzchni
 � ogranicza pylenie farb podczas aplikacji

DYSZE NATRYSKOWE
Dobierz odpowiedni rozmiar! Poznaj wszystkie możliwości 
kształtowania strumienia.

 � dysze malarskie najwyższej jakości 
 � zapewniają wyjątkowo długą  eksploatację 
zachowując jednocześnie wysokie parametry 
przez długi okres pracy 

 � do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu

PISTOLETY
Wysoka jakość pracy widoczna już po aplikacji pierwszych metrów 
farby na powierzchnię. Ergonomiczny kształt rękojeści pistoletu 
umożliwia komfortową pracę, nawet przez wiele godzin.

Pistolet AIRLESS GX40 
[2562-400400]

 � wyjątkowo trwała i solidna konstrukcja 
 � umożliwia aplikację wieloma rodzajami 
materiałów 

 � długa i bezproblemowa eksploatacja bez 
spadku parametrów

 � wymienny filtr materiału w rączce 
 � maksymalne ciśnienie robocze 400 bar

Pistolet AIRLESS GX24 
[2562-240248]

 � idealny do prac malarskich
 � bardzo lekka i zgrabna konstrukcja
 � wygoda pracy dzięki złączce obrotowej węża
 � wymienny filtr materiału w rączce

Pistolet AIRLESS liniowy GX18 
[2562-180248]

 � ergonomiczny kształt dla pracy z przedłużkami
 � wymienny filtr materiału w rączce 
 � blokada spustu

WĘŻE MATERIAŁU
Przepływ materiału jest bardzo ważnym czynnikiem 
bezproblemowej pracy. Tylko wysokiej klasy węże o bardzo 
dobrych parametrach zapewniają skuteczne działanie.

Wysokociśnieniowy, zbudowany z najlepszych jakościowo 
komponentów zapewnia bardzo bezpieczną i długą eksploatację. 
Konstrukcja pozwala na pracę z wieloma rodzajami materiału 
wodorozcieńczalnego oraz rozpuszczalnikowego. Ich budowa 
pozwala na płynne rozchodzenie się ciśnienia w układzie, 
co wpływa na równomierne i stałe parametry natrysku. 
Złączki węży wykonane są z wysoko gatunkowej stali 
i zapewniają szczelne połączenia.

2561-260011* ¼” – 1,5 m 228 bar
2561-260013* ¼” – 7,5 m 228 bar
2561-260014* ¼” – 16,5 m 228 bar
2561-260018* 3/8” – 15,5 m 228 bar
2561-880010 ¼” – 7,5 m 228 bar
2561-880011 ¼” – 15 m 228 bar

Produkty oznaczone „*” charakteryzują się zwiększoną trwałością mechaniczną.

Dobierz odpowiednie dysze airless dla własnych potrzeb

NIEZBĘDNE DODATKI
Pracuj na najwyższym poziomie z najlepszymi dodatkami. 
Te elementy znacznie ułatwią obsługę i wydłużą żywotność urządzeń.

 
Filtry materiału są niezbędnym 
wyposażeniem wpływającym 
na jakość i komfort pracy. 

 
Olej do smarowania tłoka zapewnia 
długą żywotność elementów pompy.

 
 
 

Urządzenia zabezpieczone tym płynem 
konserwującym pozostaną zawsze 
w gotowości do pracy. 

Zapraszamy do naszego punktu sprzedaży:

M
at

er
ia

ł

La
ki

er
y

Em
al

ie

U
re

ta
ny

A
kr

yl
e

Em
ul

sj
e

La
te

ks

H
yd

ro
lz

ol
at

or
y

Za
be

zp
ie

cz
en

ia
 

og
ni

oo
dp

or
ne

Sz
pa

ch
le

 
do

 a
pl

ik
ac

ji 
hy

dr
od

yn
am

ic
zn

ej

Dysza 
2563-337...

211 213 215 217 219 221
311 313 315 317 319 321
411 413 415 417 419 421 423 425 431

513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535
615 617 621 623 625 627 629 631 633 635

719 721
817 819 821

EasySpray 
19
SmartSpray 
21LF, 21, 27
UltraSpray 
42
PowerSpray 
64


