
FineFinish

Pompa industriala pentru metal si lemn
Pompa cu piston prin actionare pneumatica, rata transfer 20:1, Protectie EX
Atomizare deosebit de �na pentru o �nisare perfecta
Echipament compact si usor: ideal pentru lucrari de dimensiuni reduse

FineFinish 20-30 praypack Stand
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Debit de aer reglabil cu precizie, 
datorită regulatorului integral AirCoat. 
Valorile pot fi citite cu ușurință din 
manometru în orice moment.

Sistem de aspirare rigid: materialul 
poate fi aplicat direct din recipient.

Cadru robust: oferă o siguranță, stabilă 
suport pentru toate cerințele în fiecare 
zi funcționarea atelierului.

Pompa industriala pentru lemn si metal

FineFinish 20-30 Spraypack Stand

Caracteristici:
Ÿ Pompa cu piston prin actionare pneumatica, rata transfer 20:1. Protectie EX.
Ÿ Necesita compresor 2-8 bar, debit aer necesar 55 l/min.; 
Ÿ Atomizare deosebit de fina pentru o finisare perfecta;
Ÿ Compact si usor: ideal pentru lucrari de dimensiuni reduse;
•   Tehnologie AirCoat: atomizare deosebit de fină pentru un finisaj perfect;
•   Compact și ușor: ideal pentru lucrări mici de vopsire.
Ÿ Necesita compresor 2-8bar, debit aer necesar 55 l/min.

Echipare standard:
Furtun dublu, material DN3, max. 270 bar, 
aer 1/4”, 7.5m
Furtun absorbtie
Furtun retur
Pistol AirCoat AC 4600 Professional
Duza ACF 3000 11/40
Suport duza pistol red/LV

FineFinish 20-30 Spraypack Stand

Tehnologie piston

Debit material 1,8 l/min

Presiune maxima 280 bar

Marime max. duza 0,019''

Voltaj 230 V / 50 Hz

Rata transfer 20:1

Protectie EX

Greutate 11 kg

Fabricat in Germania

Materiale aplicabile:
Lacuri pe bază de apă și solvenți, vopsele lac, uleiuri, 
agenți de separare, lacuri din rasina sintetica, lacuri PVC, 
lacuri 2K, grunduri, materiale de umplere, vopsele 
antirugină.

Optional: Echipamentul este disponibil si cu 
rezervor pentru manipularea cantitatilor mici 
sau cu aport direct pentru proiecte de 
dimensiuni medii.

Distribuitor local
Italia Star Com Due S.R.L.

Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26

info@italiastar.ro www.italiastar.ro 
www.italiastar.ro

http://www.italiastar.ro

