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Lonček volumna 
600 ml skupaj s 

Šoba in igla iz nerjavečega 
jekla.

Glava razpršilnika za visoko 
izhlapevanje barve

Nov sistem H2 
za ogrevanje 

komprimiranega zraka.

Regulator pršenja - za 
nastavitev snopa pršenja 

barve.

Regulator za količino 
dotoka barve

Regulator pretoka in tlaka zraka

Termično 
izolirano držalo.

Zunanja in notranja 
obdelava površin z 

nikljem omgoča uporabo 
barv na vodni osnovi.

  Digitalni 
termomanometer

OGREVALNI ČAS

NAJVIŠJA 
TEMPERATURA 

ZRAKA

NAJVIŠJA 
TEMPERATURA BARVE

120 s

40°C

25°C

Sistem H2 5,5 bar 1,4 bar 470 l/min 

260 l/min1,8 bar2,5 bar

DELOVNA PORABA ZRAKA

Brez sistema H2

TLAK
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Novi H2 sistem za gretje stisnjenega zraka 

omogoča delo brez klasičnh težav, ki so 

povezane z uporabo hladnega zraka za 

lakiranje. Pištola v kombinaciji z ogrevalnim 

sistemom H2 je zelo enostavna za uporabo. 

Potrebno je le da jo priklopite na stisnjen zrak in 

že po zelo kratkem času je mogoče koristiti vse 

prednosti barvanja s pomočjo vročega zraka.

Višja temperatura občutno izboljša kakovost 

barvanja, skrajša čas sušenja barv na vodni 

osnovi, prihrani do 20% barve, izniči učinek 

pomarančne lupine in daje  površini večji lesk.

 Mehanizem H2 je izdelan iz visoko kakovostnih 

materialov in lahko segrejejo zrak do 40 ° C . 

Operater lahko prilagodi temperaturo s pomočjo 

regulatorja na dnu ogrevalnega mehaizma .

Mehanizem H2 za svoje delovanje ne potrebuje  

elektrike temveč uporablja za svoje delovanje 

zgolj stisnjen zrak. 
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S
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CLICKSTEP je digitalni merilnik , ki učinkovito prikazuje zračni tlak v pištoli ter istočasno 
prikazuje temperaturo zraka.

Ko namestimo termomanometer CLICKSTEP je mogoče na njegovem zaslonu prebrati 
delovni tlak in temperaturo, z njegovo pomočjo je mogoče nastaviti tlak z natančnostjo 
+/- 0,1 bar in temperaturo +/- 1°C, po nastavitvi pa ga je mogoče enostavno odstraniti in 
namestiti na drugo pištolo.

Tlak se nastavi neposredno na regulatorju pištole in se takoj prikaže na zaslonu naprave .

Sistem je zelo uporaben za profesionalno rabo, saj se z njegovo pomočjo izognemo 
napačnim nastavitvam in posledično slabim učinkom barvanja .    
   
Termomanometer CLICKSTEP lahko uporabimo na naslednjih tipih pištol za barvanje: 
ANI 150 , F 150 in R 150.

Namestimo termomanometer Termomanometer nameščen Pritisnemo na sprožilec in 
odčitamo tlak in temperaturo Nastavimo delovni tlak

CR-1632 [3 Volt]
Baterijski vložek
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F150 HPS serija pištol za barvanje je bila 
razvita s pomočjo najnovejših raziskav in 
tehnologij. Izpopolnili smo jo v sodelovanju 
z vodilnimi proizvajalci barv in zagotavlja 
vrhunsko raven učinkovitosti z izjemno 
zmanjšano porabo zraka in barve. Veliko 
območje pršenja in povišana razpršenost  
delata to pištolo idealno orodje za uporabo z 
večino barv, ki so danes na tržišču, hkrati pa 
zagotavlja izjemno visoko kakovost končnega 
sloja.

      
      
      
      
      
      
      
    

F150 HPS serija pištol za barvanje 
je zasnovana za barvanje v vaši ličarski 
dejavnosti. Naše dosledno preizkušanje in 
pregled vsake posamezne pištole zagotavlja 
optimalno delovanje in konstantno kakovost. 
Povišana stopnja razpršenosti in veliko 
območje pršenja omogočata kakovosten 
nanos sloja ter visoko hitrost izvedbe procesa. 
Zaradi površinske obdelave pištole (zrcalno 
poliranje) in galvanske obdelave celotne 
pištole je dosežena trajna zaščita pištole ter 
lažje čiščenje.    
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