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Supernova Evotech
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Zastosowany nowatorski zestaw
dysz oraz nowy typ głowicy
zapewnia płaski i równomierny
strumień pozwalający na
perfekcyjne odwzorowanie koloru
oraz jego pełną powtarzalność
podczas malowania dużych
powierzchni.

ą

1.3 – 3.5

Przeznaczony do farb akrylowych, poliuretanowych,
podkładów, lakierów bezbarwnych.
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HD: 1.3 – 1.5
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Entech LS400
oferuje
profesjonalnym
użytkownikom
szeroki
wachlarz
zastosowań dla
wodnych farb
bazowych (WBS) w
zależności od
warunków
pogodowych (gorące
i suche oraz zimne i
wilgotne klimaty).

Pistolet jest przeznaczony do
natryskowego nanoszenia
wodorozcieńczalnych i
konwencjonalnych farb
bazowych oraz bezbarwnych
lakierów nawierzchniowych
klasy HS. Posiada
uniwersalną głowicę LV2.

W400

Supernova Entech (HVLP)

Pistolet natryskowy
zaprojektowany do
lakierów o bardzo niskiej
lepkości.
Podczas atomizacji
WBX dostarcza krople
o jednakowym
rozmiarze. Jest to
niezwykle ważne, by
uzyskać jednolity
natrysk
wodorozcieńczalnych
podkładów.

CENA

174900
PLN

W400

CENA

CENA

24900

PLN

PLN

Miniaturowy, pistolet
natryskowy (LVLP)
przeznaczony do mikro
napraw typu SPOT/SMART,
cieniowania oraz do
artystycznego malowania
natryskowego.

CENA

124900

IMPACT
CONTROLLER 2
Manometr z regulacją
ciśnienia

Wysokiej jakości
manometr połączony z
regulatorem ciśnienia
powietrza - do
bezpośredniego
podłączenia do pistoletu.

PLN

PLN

Zaawansowany
pistolet
natryskowy
przeznaczony
do pracy z
lakierami
bazowymi i
bezbarwnymi typu
HS.

W300
mini

1.2 – 1.4

119900

0.4 – 1.2
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WBX

WB: 1.0 – 1.4
WB2: 1.2 – 1.6

mini

1.0 – 2.0

W400

WB/WB2

LPH80

Bellaria

1.0 – 2.5

ET: 1.2 – 1.5
ETS: 1.2 – 1.3
Pistolet natryskowy
zaprojektowany do
lakierów o bardzo niskiej
lepkości.
Wydajność nanoszenia
rzędu 70 do 92%
została potwierdzona
przez niezależną
instytucję i stawia
W400 WB w
czołówce
najwydajniejszych
pistoletów.
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0.8 – 1.3
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czarny

Stopień
transferu
materiału wynosi
70-92%. Pistolet
występuję w dwóch
wersjach
wykończeniowych:
• czarny
(anodowany)
• chromowany

AirGunsa AZ3
HTE-S Impact
1.2 – 2.0

.eu
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AIRFED

Przyłbica lakiernicza
Rewelacyjna przyłbica do
zastosowań lakierniczych
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LS400

Uniwersalny
pistolet do
wszystkich
powierzchni:
plastiku,
drewna,
metalu.
Najważniejszą
cechą pistoletu jest
nowa głowica
poprawiająca
parametry natrysku.

