Produkty SPARTUS® Pneumatics linii niebieskiej opierają się o poste i skuteczne rozwiązania.
Powstały one z myślą o osobach, które poszukują funkcjonalnych produktów atrakcyjnych cenowo.
Niebieska linia z powodzeniem znajdzie zastosowanie w pracach warsztatowych, hobbystycznych,
jak i w prostszych, mniej wymagających, zadaniach w sektorze produkcji.
Niebieska seria SPARTUS® Pneumatics to łatwe w obsłudze urządzenia pneumatyczne, które cechuje
wysoka ergonomia oraz doskonały stosunek ceny do jakości.

pistolety lakiernicze SPARTUS® pneumatics
H.V.L.P.
Pistolety lakiernicze SPARTUS® Pneumatics H.V.L.P. (High Volume Low Pressure) wykonane są w jednej z bardziej zaawansowanych
technologii stosowanych w lakiernictwie.
Symetrycznie rozpylają cząsteczki materiału poprzez szeroki strumień natrysku. W ten sposób możliwe jest uzyskanie idealnego
pokrycia i wykończenia powierzchni każdym rodzajem podkładów i lakierów.
Nowoczesna technologia H.V.L.P. pozwala znacząco ograniczyć zużycie natryskiwanego materiału oraz zmniejszyć zużycie powietrza. Doskonale sprawdzą się wszędzie tam, gdzie wymagana jest maksymalna efektywność, wydajność i oszczędność przy
zachowaniu wysokiej ergonomii pracy.

Rodzaj dyszy

H.V.L.P.

Ciśnienie robocze [bar]

3.5

Zużycie powietrza [l/min]

380

Pojemność kubka [ml]

600

Przyłącze

1/4”

Kod produktu

Dysza ø [mm]

SP703-30-012

1.2

SP703-30-015

1.5

Rodzaj dyszy

H.V.L.P.

Ciśnienie robocze [bar]

3.0

Zużycie powietrza [l/min]

170 – 312

Pojemność kubka [ml]

600

Przyłącze

1/4”

Kod produktu

Dysza ø [mm]

SP703-20-014

1.4

SP703-20-017

1.7

SP703-20-020

2.0
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HP
Wysokociśnieniowe pistolety lakiernicze SPARTUS® Pneumatics HP (High Pressure) to idealna propozycja dla wszystkich, którzy

poszukują atrakcyjnego cenowo i funkcjonalnego pistoletu lakierniczego do malowania natryskowego. Te wysokociśnieniowe pistolety
sprawdzą się do malowania każdego rodzaju powierzchni przy użyciu sprężonego powietrza.

Oferowane pistolety lakiernicze SPARTUS® Pneumatics HP mogą być wykorzystywane do nakładania: bejc, szpachli, podkładów
i gruntów, lakierów bezbarwnych i jednoskładnikowych, klejów i szpachlówek, a także wielu innych materiałów.

Regulacja ilości farby

Rodzaj dyszy

HP

Ciśnienie robocze [bar]

2.0

Zużycie powietrza [l/min]

255 – 283

Pojemność kubka [ml]

600

Przyłącze

1/4”

Kod produktu

Dysza ø [mm]

SP703-10-015

1.5

Regulacja szerokości strumienia

Regulacja powietrza

Rodzaj dyszy

HP

Ciśnienie robocze [bar]

3–5

Zużycie powietrza [l/min]

130 – 230

Rodzaj zbiornika

górny

Pojemność kubka [ml]

600

Przyłącze

1/4”

Kod produktu

Dysza ø [mm]

SP703-10-015G

1.5

Rodzaj dyszy

HP

Ciśnienie robocze [bar]

3–5

Zużycie powietrza [l/min]

130 – 230

Rodzaj zbiornika

dolny

Pojemność kubka [ml]

1 000

Przyłącze

1/4”

Kod produktu

Dysza ø [mm]

SP703-10-015D

1.5
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pistolety lakiernicze SPARTUS® pneumatics MINI
HP
W
Wysokociśnieniowe
pistolety lakiernicze SPARTUS® Pneumatics HP mini to
kompaktowe i funkcjonalne urządzenia przeznaczone do malowania drobnych
k
elementów oraz wykonywania zaprawek.
Pistolety lakiernicze serii SPARTUS® Pneumatics HP mini obsługują pełną
gamę lakierów wodorozcieńczalnych oraz rozpuszczalnikowych, zapewniając
dokładne rozbicie cząstek materiału oraz równomierne i dokładne krycie.
Lekkość oraz poręczność prezentowanych pistoletów lakierniczych pozwala
na długotrwałą i intensywną pracę bez uczucia zmęczenia.

Rodzaj dyszy

HP

Ciśnienie robocze [bar]

3

Zużycie powietrza [l/min]

80 – 140

Pojemność kubka [ml]

125

Przyłącze

1/4”

Kod produktu

Dysza ø [mm]

SP703-01-008

0.8

SP703-01-010

1.0

H.V.L.P.
SPARTUS® Pneumatics H.V.L.P. mini to nowoczesne pistolety lakiernicze
zapewniające wysoką wydajność, niewielkie gabaryty oraz znaczne
oszczędności natryskiwanego materiału. Doskonale sprawdzają się
w przydomowych i hobbystycznych pracach, dzięki możliwości zastosowania
mniej wydajnych kompresorów.
Mogą natryskiwać każdy rodzaj lakierów wodorozcieńczalnych, akrylowych,
syntetycznych, perłowych i metalizowanych, a także podkłady i szpachle,
zapewniając użytkownikom wszechstronność, wysoki komfort eksploatacji
oraz znaczną redukcję strat materiału.

Rodzaj dyszy

H.V.L.P.

Ciśnienie robocze [bar]

1.5 – 3

Zużycie powietrza [l/min]

80 – 140

Pojemność kubka [ml]

125

Przyłącze

1/4”

Kod produktu

Dysza ø [mm]

SP703-02-008

0.8

SP703-02-010

1.0
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ZESTAWY HP

Kod produktu

SP703-40-008
SP703
4
8

Kod produktu

SP703-40-002

Zestaw

8L

Zestaw

2L

Rodzaj dyszy

HP

Rodzaj dyszy

HP

Ciśnienie robocze
[bar]

<5.5

Ciśnienie robocze
[bar]

<5.5

AKCESORIA DO PISTOLETÓW LAKIERNICZYCH
ZASTOSOWANIE W MODELACH SPARTUS® Pneumatics

KOD
PRODUKTU

NAZWA

SP713-00-201

Kubek lakierniczy
3/8" 600ml

SP713-00-200

Kubek lakierniczy
M14 125ml

SP713-00-102

Kubek lakierniczy
M14 125ml

SP713-00-827

Kubek lakierniczy
3/8" 600ml

SP713-00-990G

Kubek lakierniczy
M14 600ml

SP713-00-990D

Kubek lakierniczy
1/4" 1000ml

SP713-10-000

Filterki lakiernicze
opak.10szt.

•

•

SP713-20-000

Stojak lakierniczy

•

•

www.spartus.pl

HP

HP

GÓRNY ZB.

HP

DOLNY ZB.

HP
MINI

H.V.L.P.

H.V.L.P.
MINI

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

