LEADING IN PRODUCTION EFFICIENCY

EcoGun 116
ruční stříkací pistole s gravitačním přívodem materiálu

Popis
Tato velmi lehká, dokonale vyvážená stříkací pistole
EcoGun 116 s gravitačním přívodem materiálu je
odpovědí na aplikace široké škály nátěrových médií,
jako jsou vrchní nátěry, základové barvy a nátěry
a aplikace jiných materiálů pomocí vzduchového

rozprašování. Je vhodná pro lakování v automobilovém
průmyslu, dílny zabývající se opravou laku
a strojírenské podniky, nábytkářský průmysl a mnohé
jiné průmyslové sektory.

Přednosti
»» Poniklované tělo pistole pro snadné čištění
a dlouhou životnost
»» Zajištěna vodivost těla stříkací pistole
pro bezpečné uzemnění
»» Dokonale vyvážený ergonomický tvar těla pistole,
který minimalizuje únavu
»» Snadná údržba
»» Široký rozsah velikostí trysek
»» ATEX EX II 2G T60°C X

www.durr.com

EcoGun AS MAN 1GS
N36200006V
Specifikace

Výběr trysky

Hmotnost

480 g

Hubice

Průměr trysky [mm]/médium

Materiál těla pistole

Poniklovaná slitina Al

AL

Části v kontaktu s médiem

Slitina Al, Nerez. ocel

Konektor materiálu

G 3/8" / M16x1,5

1,2 / 1,3 / 1,4* / 1,6 / 1,8* / 2,0 / 2,2*
Vrchní nátěry, základní laky, základní nátěry,
smalty

Konektor vzduchu

1/4“ - 18,6 UNI

EL

Dop. tlak vzduchu

2,0 - 3,0 bar (29 - 44 psi)

2,8
Standardní barvy, základové nebo plniče,
vysoký výkon

Maximální tlak vzduchu

4,00 bar (58 psi)

GL

Max. provozní teplota

60 °C (140 °F)

4,0
Standardní barvy, základové nebo plniče,
velmi vysoký výkon

ATEX certifikace

Ex II 2G T60°C X
* K dispozici také v tvrzené variantě, pro abrazivní aplikační
materiály
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Vstupní tlak vzduchu v bar (psi)

Příslušenství

Další informace

Č. dílu

Popis

M01010185

Trn rychlospojky, pevný, D7,2 d10/12 EU

M01010186

Trn rychlospojky, pevný, D5 d8/11 US

M01010187

Trn rychlospojky, pevný, D7,5 d11/13 Asie

N36960088

Sada kroužků, 5 barev

N36960038

Čisticí sada EcoGun 22 ks

M01300005

Trn rychlospojky, kloubový, D5 d8/11 US

M01300006

Trn rychlospojky, kloubový, D7,2 d10/12 EU

M01300007

Trn rychlospojky, kloubový, D7,5 d11/13 ASIA

Konečná hmotnost závisí na konfiguraci.
Pokud vyžadujete další informace, neváhejte
kontaktovat naše obchodní oddělení na
+420 569 726 094 nebo na sales.cz@durr.com

webshop.durr.com
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Spotřeba vzduchu v Nl/min (US gal/m)

Charakteristika

