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System SimpleSet™ (dociskania uszczelniaczy) w łatwy 
sposób umożliwia przedłużenie cyklu pracy na jednym zestawie 
uszczelnień. Wystarczy kilka ruchów kluczem i uszczelnienie 
ponownie zaczyna utrzymywać ciśnienie, co pozwala dokończyć 
pracę bez potrzeby rozbierania pompy. 

Urządzenia tej serii posiadają wbudowany sterownik, który 
nieustannie nadzoruje pracę urządzenia. W prosty sposób informuje 
on za pomocą wyświetlacza LCD o bieżącym ciśnieniu, 
oraz o występujących błędach, które mogą pojawić się podczas pracy. 

Urządzenia wyposażone zostały w praktyczny pojemnik 
na akcesoria, ułatwiający utrzymanie porządku.

Specyfikacja
MODEL SS 21 LF SS 21 SS 27 
NUMER KATALOGOWY 2560-241000 2560-261000 2560-281300
WYDAJNOŚĆ 2,1 l/min 2,1 l/min 2,7 l/min
MAX. CIŚNIENIE 207 bar 207 bar 207 bar
SILNIK 1 000W TEFC DC 1 000W TEFC DC 1 300W TEFC DC 
NAPIĘCIE 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz
MAX. DŁUGOŚĆ WĘŻA 24 m 24 m 33 m
MAX. ROZMIAR DYSZY 0,021” 0,021” 0,025”
WAGA 23,4 kg 29,5 kg 29,6 kg

Elementy zestawu
 � agregat natryskowy 
 � wąż wysokociśnieniowy 16,5 m
 � pistolet natryskowy 40GX
 � osłona i dysza natryskowa „517”
 � płyn do smarowania tłoka 100 ml
 � klucz dwufunkcyjny 
 � instrukcja obsługi
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Wysokiej jakości 

agregat natryskowy 
do profesjonalnego 

wykorzystania
w trudnych 
warunkach. 
Zamknięte, 

hermetyczne 
silniki elektryczne, 

zapewniają 
bezproblemową, 

ciągłą pracę. 
Urządzenia tej serii,

nadają się 
do szerokiego 
zastosowania

w różnych 
gałęziach 

przemysłu.

Opis
 � urządzenia dostępne na stojaku (LF) lub kołach 
 � składana rama ułatwia transport
 � precyzyjne ustawienie parametrów pracy dzięki 
wyświetlaczowi LCD oraz elektronicznej regulacji ciśnienia

 � wbudowana ochrona przed przeciążeniem
 � wysoka wydajność i trwałość pompy

Aplikacja
akryle, emulsje, lateksy, olejne lakiery, lekkie farby elewacyjne tylko SS 27

Akcesoria
wąż materiału ¼” x 16,5 m
 ¼” x 7,5 m

2561-260014 
2561-260013

pistolet natryskowy 40GX 2562-400400
filtr pistoletu 60 Mesh
 100 Mesh

2563-400060 
2563-400100

filtr główny 30 Mesh
 60 Mesh
 100 Mesh

2561-140030 
2561-140060 
2561-140100

pojemnik 6,2 l 2561-240006
przedłużki pistoletu 30 cm
 45 cm
 60 cm
 90 cm
 120 cm

2563-910030
2563-910045 
2563-910060
2563-910090 
2563-910120

sitko zasysające 2561-160021
olej do tłoka 100 ml
 1000 ml

2561-100100 
2561-101000

płyn do konserwacji 1 l
 5 l

2561-121000 
2561-125000

dysze natryskowe 2563-337517
osłona dyszy 2563-337000

Układ SuperSafe™ opierający się na łatwo dostępnym bezpieczniku, 
zapobiega uszkodzeniom w następstwie przepięć elektrycznych. 
Jest on bardzo istotnym elementem, ponieważ pozwala uniknąć 
kosztów związanych z naprawą tego typu uszkodzeń.
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