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PROČ AIRLESSCO?

BEZPEČNĚJŠÍ, ODOLNÉ 

STEJNOSMĚRNÉ MOTORY
STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ ŘADY LP, SL A TS

Snižování rychlosti u vysokorychlostních motorů pro nízké zatížení vyžaduje 

složité převodovky.

Větší motory Airlessco se otáčejí pomaleji, takže čerpadlo pohání jeden převod. 

Pro zvýšení bezpečnosti a odolnosti jsou motory zcela zakryty.

VĚTŠÍ PÍST Z NEREZOVÉ OCELI MÁ DELŠÍ ŽIVOTNOST
STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ ŘADY LP, SL, TS A GS

Menší výtlačné písty potřebují na jeden čerpaný litr více cyklů, a tím se 

zvyšuje opotřebení.

Píst Slow Stroker™ od společnosti Airlessco je vyroben z tvrzené nerezové 

oceli. Méně cyklů na jeden litr znamená delší životnost pístu, těsnění, 

kuličky a sedla ventilu.

NASTAVITELNÁ TĚSNĚNÍ ZKRACUJÍ 

NÁKLADNÉ PROSTOJE
STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ ŘADY LP, SL A GS

Jedinečný design LP a SL čerpadel Airlessco 

umožňuje dotáhnout horní a dolní těsnění 

z vnějšku čerpadla! Výsledkem je 

trojnásobná životnost těsnění!

Profesionální airless zařízení na stříkání barev

Výrobky Airlessco byly uvedeny na trh v roce 1975 a od té doby přinášejí 

malířským firmám i strojírenskému odvětví konzistentní spolehlivost. 

Profesionální malíři se na naše zařízení dnes a denně spoléhají, a proto je 

neustále zlepšujeme, aby bylo jejich použití ještě snadnější.

Stříkací zařízení na barvy Airlessco čerpají vysoké objemy barev a přitom 

mají dlouhou životnost a vyžadují jen málo údržby. Airlessco nejen poskytuje 

stříkací zařízení na barvy, ale i kompletní sortiment dílů a příslušenství, 

stejně jako technické poradenství v mnoha jazycích, když je potřeba.

Děkujeme Vám za zájem o Airlessco!
1. Patentované těsnění s trojnásobnou 

životností, u nějž je horní a dolní 

část možné dotáhnout z vnějšku 

čerpadla (jen u čerpadel Airlessco!), 

dosahuje dlouhé životnosti a šetří 

vám čas a peníze.

2. Píst z jednoho kusu vysoce tvrzené 

nerez oceli. Velký průměr znamená 

méně cyklů.

3. Sedla z karbidu wolframu zvyšují 

průtok a prodlužují životnost.

4. Samostředící, vysokoprůtoková klec 

ventilu poskytuje spolehlivý provoz 

ventilu a prodlužuje životnost 

kuličky a sedla.

O PRODUKTECH AIRLESSCO
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MP18

MP18

• Díky technologii pístového čerpadla Airless je stříkací zařízení připravené 

ke stříkání během několika sekund. Poskytuje výkon srovnatelný 

s profesionálními stříkacími zařízeními napájenými ze sítě.

• Technologie MP18 poskytuje konzistentní, rovnoměrný tvar rozstřiku, 

který umožňuje stříkání kvalitních povrchů jedním tahem.

• Toto přenosné stříkací zařízení umožňuje se snadno přemisťovat na 

pracovišti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

LZE POUŽÍT JAKO:

• Pistoli pro údržbu k obnově 

nátěrů různých objektů

• Pistoli pro opravy 

k přestříkání stěn

Slouží pro stříkání širokého 

spektra barev na bázi vody. 

Jedná se o ideální zařízení ke 

stříkání v místnostech se stěnami 

v různých barvách, ke stříkání 

stropů, dveří, radiátorů, nábytku, 

garáží, zahradních domků atd.

AKUMULÁTOROVÉ AIRLESS STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ

MP18

Objednací číslo 24E822

Max. velikost trysky 0,015"

Max. tlak - v barech 138 barů

Transportní kufr
Odolný kufr, který 

obsahuje vše potřebné 

a chrání všechny součásti 

uvnitř. Další prostor 

pro trysky, hadry, filtry, 

hadry aj.

Otočné trysky PST
Integrovaná tryska 

ProSpray™ a držák 

trysek zamezují prskání. 

Dostupné v několika 

velikostech pro řídké 

i husté hmoty.

Sací ventil
Pro rychlé plnění 

i odtlakování.

Nádobka na barvu 1 l, 

dodává se s:
• Nastavitelnými sacími 

trubkami

• 5 jednorázovými sáčky 

zásobníku

• Krytem pro skladování 

barvy

Nabíječka lithium-

iontových baterií
Doba nabíjení pro výkon 

na 80 % je 45 minut. 

Dodává se se dvěma 

bateriemi.

Dodává se s tryskami 411 a 515, 2 filtry trysky 60 mesh, 2 lithium-iontovými bateriemi 18 V, dobíječkou baterií, 

nádobkou o objemu 1 l s 5 sáčky.
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AHS1513 & AHS3023

AHS3023AHS1513

• Systém AHS1513 použijte pro jemné dokončovací práce, jako jsou dveře, 

radiátory a nábytek, a ke snížení postranních přestřiků při renovaci.

• Systém AHS3023 použijte ke snížení postranních přestřiků při stříkání 

fasád nebo protipožárních materiálů.

• Řízení teploty nastavitelné až na 60 °C – můžete nastavit teplotu, kterou 

výrobce barvy doporučuje k dosažení optimálních stříkacích podmínek.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACUJE S TĚMITO HMOTAMI:

• Oleje

• Laky

• Základové barvy

• Vnitřní i venkovní barvy

• Protipožární materiály

• Antikorozní barvy*

* Než hmoty ohřejete, vždy si přečtěte list 

výrobce materiálu s technickými údaji

AIRLESS OHŘÍVACÍ SYSTÉMY

AHS1513 AHS3023

Objednací číslo 24E661 24E662

Délka hadic 15 m 30 m

Dodatečná pružná koncová hadice 3/16" x 1,5 m 3/16" x 1,5 m

Max. velikost trysky 0,013" 0,023"

Výkon 1 500 W 2 100 W

Max. teplota - v °C 60° 60°

Standardní nastavení teploty - v °C 30° 45°

Max. tlak 230 barů 230 barů

Spotřeba energie - napětí 6,5 A - 230 V st. 10 A - 230 V st.

Proměnné nastavení 

teploty:

• Zapněte systém AHS

• Tlačítkem + či – 

vyberte teplotu

• Potvrďte teplotu 

a začněte pracovat

Dodatečná zásuvka:

Zapojte stříkací zařízení 

do zásuvky. Naplňte 

čerpadlo zařízení 

barvou. Zapněte systém 

AHS a pomalu zvyšte 

tlak.

Pružná koncová 

hadice 1,5 m

Pro pohodlné stříkání 

na lešeních a plošinách.

Snadné použití

K aktivaci či deaktivaci 

systému AHS slouží jen 

jeden přepínač.

Rychlý konektor

Snadná a bezpečná 

instalace, splňuje 

bezpečnostní 

specifikace.
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LP400 & LP500

LP400 Carry LP500 Carry LP500 HiBoy

• Spolehlivý systém řízení tlaku bez pulzací

• Zcela zakrytý stejnosměrný motor chlazený vnějším ventilátorem

• Naddimenzované pístové čerpadlo z tvrzené nerezové oceli 

s pomalým cyklem

• Systém těsnění s trojnásobnou životností, který je možné nastavit z vnějšku

• Píst a tělo čerpadla z nerezové oceli.

Digitální displej 

umožňuje přesné řízení 

stříkacího tlaku bez 

pulzací až do 205 barů.

Horní i dolní těsnění lze 

nastavit bez demontáže 

čerpadla jen u čerpadel 

Airlessco!

Pro snadné opravy 

v terénu je k dispozici 

levné náhradní 

čerpadlo, které se 

připevňuje šrouby.

Všechny modely 

zahrnují konvertibilní 

pistoli ProLight™ s 15 m 

vysokotlakou airless 

hadicí ¼" a tryskou 517".

TECHNICKÉ ÚDAJE

LP400

Carry

LP500

Carry

LP500

HiBoy

Objednací číslo - 110 V 16M378 16M379 16M380

Objednací číslo - 230 V 16M371 16M372 16M373

Maximální velikost trysky 0,021" 0,023" 0,023"

Průtok za minutu 1,75 l 2,0 l 2,0 l

Maximální tlak 205 barů 205 barů 205 barů

Hmotnost 19 kg 19 kg 29 kg

Doporučená délka hadice 15 m 15 m 15 m

Motor 0,5 hp 0,5 hp 0,5 hp

STŘÍKÁ:

• Mořidla

• Fermeže

• Základové barvy

• Emailové barvy

• Interiérové barvy

• Antikorozní lazury

ELEKTRICKÁ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ

Kryty zcela zakrytých 

motorů chladí externí 

ventilátor.

LP LP LP LP LP HIBOY
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LP600 & LP700

LP600 HiBoy LP700 HiBoy

Kompaktní design 

umožňuje snadnou 

přepravu. Dá se uložit 

do zavazadlového 

prostoru osobního 

automobilu.

ELEKTRICKÁ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ

• Pro stříkání středních až velkých projektů nových obytných domů 

a projektů komerčních budov

• Všechna stříkací zařízení jsou vybavená stříkací pistolí ProLight™ 

a hadicí 15 metrů

Závity na vnitřní straně 

vysokotlakého filtru 

zabraňují náhodnému 

poškození.

Robustní ocelový kryt 

chrání motor proti 

prachu.

Snadná manipulace 

20 litrové nádoby se 

stříkacím zařízením!

TECHNICKÉ ÚDAJE

LP CARRY HIBOY

VÝHRADNÍ

VÝHODY

LP600

HiBoy

LP700

HiBoy

Objednací číslo - 110 V 16M381 16M382

Objednací číslo - 230 V 16M374 16M375

Maximální velikost trysky 0,025" 0,027"

Průtok za minutu 2,5 l 2,8 l

Maximální tlak 205 barů 205 barů

Hmotnost 34 kg 34 kg

Doporučená délka hadice 15 m 15 m

Motor 1 hp 1 hp

STŘÍKÁ:

• Mořidla

• Fermeže

• Základové barvy

• Emailové barvy

• Interiérové barvy

• Antikorozní lazury

• Akryláty
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SL800 & SL1100

SL800 SL1100

• Velké čerpadlo, které může pracovat s více pistolemi najednou

• Pro stříkání velkých projektů nových obytných domů a komerčních 

budov a pro průmyslové použití

• Poháněné průmyslovým, zcela zakrytým stejnosměrným motorem 

s vysokým točivým momentem

• Digitální tlakový systém 

s LCD displejem

• Proměnná rychlost 

a těsnění 

s trojnásobnou 

životností

TECHNICKÉ ÚDAJE

SL800 SL1100

Objednací číslo - 110V 16M383 16M384

Objednací číslo - 230V 16M376 16M377

Maximální velikost trysky - 1 pistole 0,029" 0,031"

Maximální velikost trysky - 2 pistole 0,019" 0,021"

Průtok za minutu 3 l 4 l

Maximální tlak 3000 psi / 207 barů 3000 psi / 207 barů

Hmotnost 61 kg 64 kg

Doporučená délka hadice 30 m 30 m

Motor - 110V / 230V 1,25 hp / 1 hp 1,25 hp / 1,25 hp

Bytelné kuličkové 

ložisko spolu s klikovým 

hřídelem.

Motorový pohon 

ozubeným řemenem 

nevyžaduje žádnou 

údržbu.

Čerpadlo SL zpracuje 

i těžké povlaky, 

jako jsou elastomery.

Závity na vnitřní straně 

vysokotlakého filtru 

zabraňují poškození.

STŘÍKÁ:

• Mořidla

• Fermeže

• Základové barvy

• Emailové barvy

• Interiérové barvy

• Lazury

• Akryláty

• Exteriérové barvy

• Antikorozní barvy

ELEKTRICKÁ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ

Všechny modely 

zahrnují konvertibilní 

pistoli ProLight™ s 15 m 

vysokotlakou airless 

hadicí ¼" a tryskou 517".
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GS800 & GS6250

TS6500

GS6250 TS6500GS800

STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ S BENZINOVÝM POHONEM

TECHNICKÉ ÚDAJE

GS800 GS6250 TS6500

Objednací číslo 16M531 16M532 16M533

Maximální velikost trysky - 1 pistole 0,029" 0,041" 0,041"

Maximální velikost trysky - 2 pistole - 0,029" 0,029"

Průtok za minutu 3 l 5 l 6 l

Maximální tlak 205 barů 205 barů 205 barů

Hmotnost 52 kg 62 kg 63 kg

Doporučená délka hadice 30 m 30 m 45 m

Motor Honda GX160 5,5 hp 5,5 hp 5,5 hp

• Pro stříkání velkých projektů nových obytných domů a středních 

až velkých projektů komerčních budov a pro průmyslové použití, 

kde není přívod elektřiny

• Model GS6250 je vybaven přímo ponořitelnou sací trubkou pro 

husté hmoty

• Zařízení TS6500 je určeno pro bezvzduchové stříkání stěrkových materiálů, 

hydroizolace, strukturovaných povlaků (pomocí pistole se vzduchem) 

a vysokotlaký kompresor

• TS6500 poskytuje s naddimenzovaným spodním sacím ventilem nebývale 

výkonné sání

• Zařízení obsahují dvoucívkový motor Honda GX160 s funkcí OilAlert™

STŘÍKÁ:

GS800 & GS6250

• Mořidla

• Fermeže

• Základové barvy

• Emailové barvy

• Interiérové barvy

• Antikorozní lazury

• Akryláty

• Exteriérové barvy

• Antikorozní barvy

TS6500

• Interiérové barvy

• Antikorozní lazury

• Akryláty

• Exteriérové barvy

• Antikorozní barvy

• Protipožární materiál

• Lehké vnitřní stěrky

• Předmíchané stěrky

• Ochranné nátěry
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TS1500

ZAŘÍZENÍ PRO STŘÍKÁNÍ STĚRKOVÝCH HMOT

• Zařízení pro bezvzduchové stříkání stěrkových hmot TS 1500 je ideální 

pro profesionály pracující ve velkém objemu, kteří vyžadují stroj na nástřik 

všech barev a těžkých povlaků, například stěrek.

• Nejvýkonnější elektrické zařízení této série schopné obsluhovat 2 pistole 

s dlouhými hadicemi

• LCD displej a ovládání tlaku s elektronickým snímačem

• Inteligentní deska se softwarem Digital 

Tracking System (DTS), který indikuje potřebu 

údržbových zásahů

• Díky velkým pneumatikám se snadno 

pohybuje po nerovném terénu

• Pro velké nové projekty obytných domů 

a pro komerční budovy a průmyslové použití

TECHNICKÉ ÚDAJE

STŘÍKÁ:

• Interiérové barvy

• Antikorozní lazury

• Akryláty

• Exteriérové barvy

• Antikorozní barvy

• Protipožární materiál

• Lehké vnitřní stěrky

• Předmíchané stěrky

• Ochranné nátěry

Vylepšené spodní 

čerpadlo: snížené 

čerpadlo pro přímé 

odsávání z nádoby – 

zvýšený výkon.

Snadno použitelný 

fi ltrační systém: vyjmutí 

fi ltru bez použití nářadí 

trvá jen několik sekund.

Airless pistole pro 

tmely: optimální pro 

stříkání stěrek a barev 

bez tvorby usazenin.

Software Digital 

Tracking System DTS: 

počítadlo množství 

vystříkaných litrů barvy 

a indikátor pro údržbu.

TS1500

Objednací číslo - 110V 16N173

Objednací číslo - 230V 16K548

Maximální velikost trysky - barvy (1 pistole) 0,033"

Maximální velikost trysky - barvy (2 pistole) 0,022"

Maximální velikost trysky - stěrky 0,037"

Maximální tlak 227 barů

Hmotnost 59 kg

Doporučená délka hadice 30 m

Motor 2,2 hp

TS1500
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HSS9000 & HSS11000

HSS9000

HSS11000

• Hydraulické čerpadlo SlowStroker™

• Velmi dlouhé cykly čerpadla snižují opotřebení a zlepšují sání

• Dodává se s přímo ponořitelnou trubkou pro sání barvy. 

K dispozici je také volitelná sací hadice pro latexové barvy.

• Motor či nosník motoru lze snadno demontovat bez nářadí

• Kryt otočného řemene

TECHNICKÉ ÚDAJE

TIP:

Pro velmi husté povlaky použijte 

sací trubku pro přímé ponoření.

V případě hmot, které vyžadují 

menší sání, je pohodlnější sací 

hadice.

HSS9000 HSS11000

Objednací číslo 16M614 16M615

Maximální velikost trysky - 1 pistole 0,052" 0,057"

Maximální velikost trysky - 2 pistole 0,038" 0,041"

Maximální velikost trysky - 3 pistole 0,027" 0,031"

Průtok za minutu 9 l 11,3 l

Maximální tlak 227 barů 227 barů

Min. pracovní tlak 50 barů 50 barů

Hmotnost - bez motoru 64 kg 105 kg

Doporučená délka hadice 45 m 60 m

Varianty motoru Honda GX 200 - 866200

Elektromotor - 866444

Honda GX 270 - 867195*

Elektromotor - 866444

HYDRAULICKÁ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ

Větší přívodní sedlo 

je zárukou vyššího 

průtoku.

Dlouhé čerpadlo je 

ponořeno do materiálu, 

což umožňuje stříkat 

i husté materiály.

Naddimenzované 

hydraulické čerpadlo 

umožňuje prodloužit 

životnost.

Sestavu čerpadla 

lze vyklopit nahoru 

a upevnit v této poloze 

– to usnadňuje přístup 

při servisních zásazích 

i skladování.

STŘÍKÁ:

• Interiérové barvy

• Antikorozní lazury

• Akryláty

• Exteriérové barvy

• Antikorozní barvy

• Protipožární materiál

• Lehké vnitřní stěrky

• Předmíchané stěrky

• Ochranné nátěry

Závity na vnitřní straně 

vysokotlakého filtru 

zabraňují poškození.

*803900 pouze motor
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Citlivá spoušť – zámek spouště – ruční utahování bez nářadí – snadno čistitelný jednocestný filtr zesílený nylonovým trnem 

– zvláště velká karbidová kulička a sedlo pro dlouhou životnost – odolné závity z nerez oceli pro připojování trysek, těsnění 

jehly s dlouhou životností.

Zajišťovací střed trysky, žádné úniky barvy, zpětné rozstřikování ani nepořádek – držák trysky umožňuje snadnou instalaci 

a dobré utěsnění trysky – sestavení trvá pouze sekundy – povrch upravený jemným broušením pro velmi dlouhou životnost, 

konzistentní velikost a tvar rozstřiku – snadné čištění a skladování – kovové těsnění, žádné netěsnosti, stříká všechny 

povlaky

ProLight 009

Objednací číslo:

24H289  ProLight 009

Otočná tryska:

Objednací číslo:

ARV-xxx  pro stříkání barvy

ARV-Wxx pro široký tvar rozstřiku

AFF-xxx  pro jemné dokončovací práce

AST-xxx  pro značení čar

Pistole pro tmely řady 500

Objednací číslo:

24E382  Komplet (s tryskou 531)

24E470  Bez trysky a držáku trysek

Otočný držák trysek a těsnění:

Objednací číslo:

855051 Držák trysek 11/16-16

855052 Držák trysek 7/8-14

858029  Kovové těsnění 

s o-kroužkem

855026 Těsnění pro trysku

Filtry do pistole 008

Objednací číslo:

865628  Hrubý pro pistoli 008

865629  Jemný pro pistoli 008

867626   Pružina filtru pro 

pistoli 008

Stříkací sada zahrnuje pistoli 

s 15 m airless hadicí ¼":

Objednací číslo:

24H307 ProLight stříkací pistole

 s plochou rukojetí,

 009

PISTOLE PRO BEZVZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ PROLIGHT™ 009 A PRO TMELY

TRYSKY, DRŽÁKY TRYSEK, TĚSNĚNÍ A SADY STŘÍKACÍCH PISTOLÍ S HADICÍ

Odolná pružná koncová hadice 

pro stříkací zařízení s tlakem až 

230 barů.

Objednací číslo:

867741 1/4", 1/4" f (1,2 m)

867737  1/4", 1/4" f (0,9 m)

867739  1/4" f, 3/8" m (1,5 m)

867742  1/4" f, 3/8" f (1,8 m)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Filtry do pistole 009

Objednací číslo:

24E643   Filtr do pistole 009, 

50 mesh

24E644   Filtr do pistole 009, 

100 meshh
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Quick flush – systém pro 

proplachování čistou vodou.

Objednací číslo:

865681 Quick flush

Filtry pro předfiltrování barvy. 

12 kusů v balení.

Objednací číslo:

867338  Pro nasazení na sací koš

865663  20l filtr do nádoby

MagiCLEAN™ bezpečně odstraní 

barvu ze stříkacích zařízení, hadice, 

trysek a pistolí.

Objednací číslo:

865657 Základní sada 10 l

865656 Doplňovací láhev

865655  Balení 0,35 l až 0,25 l 

nádob

Používá se v mazací nádobce, 

která zabraňuje tomu, aby v pístu 

zasychala barva.

Objednací číslo:

867670  0,2 l láhev

188392  1l láhev

Kloub se závitem „G“

Objednací číslo:

7506AG  (7/8" x 1/2")

Prostředek pro údržbu čerpadla 

zabraňující zasychání barvy na pístu 

v době mezi použitím, které by 

mohlo způsobit opotřebení těsnění.

Objednací číslo:

865712  Sada 48 kusů – 0,03 l.

865714 1l láhev

865715  3l láhev

Odolná pružná hadice pro stříkací 

zařízení s tlakem až 230 barů.

Objednací číslo:

865674  ¼", 15 m

865675  3/8", 15 m

867272  1/2", 15 m (207 barů)

Adaptéry

Objednací číslo:

032010  Matice na pistoli „F“

 závit 11/16-16

032011  Matice na pistoli „G“

 závit 7/8-14

865610  Adaptér „F x G“

 (7/8" m - 11/16" f )

 pro připojení trysek Graco

Spojky a adaptéry

Objednací číslo:

867280   ¼", spojovací šroubení 

hadice

867278   3/8", spojovací šroubení 

hadice

867309   Adaptér 3/8" x 1/4"

Prodlužovací nástavce

Objednací číslo:

865609   15 cm prodlužovací nástavec (G)

865602   30 cm prodlužovací nástavec (G)

865603   45 cm prodlužovací nástavec (G)

865604   60 cm prodlužovací nástavec (G)

865606   90 cm nástavec s kloubem (G)

Kryt hadice chrání hadici před 

barvou a poškozením.

Objednací číslo:

865696 1 role

867610 6 rolí

Sprej Stay Clean™ zabraňuje tomu, 

aby na stroji ulpívala barva.

Objednací číslo:

865705  Plechovka 0,5 l (12)

PŘÍSLUŠENSTVÍ



1414

PRŮVODCE VÝBĚREM STŘÍKACÍCH ZAŘÍZENÍ AIRLESSCO

Zařízení pro stříkání barev

Řada LP SL GS

400 500 600 700 800 1100 800 6250

S rámem

Carry ★ ★

LoBoy

HiBoy ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Motor

Elektrický ★ ★ ★ ★ ★ ★

Benzinový ★ ★

Max. velikost trysky

1 pistole 0,021" 0,023" 0,025" 0,027" 0,029" 0,031" 0,029" 0,041"

2 pistole 0,019" 0,021" 0,029"

Vysokotlaký filtr ✓ HiBoy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Doporučené 

roční kapacita použití (litry)

1 500 3 000 4 500 7 000 10 000 12 500 10 000 12 500

Doporučená 

délka hadice (m)

15 15 15 15 30 30 30 30

Aplikace hmot

Mořidla x x x x x x

Fermeže x x x x x x

Základové barvy x x x x x x x

Emailové barvy x x x x x x x

Interiérové barvy x x x x x x x x

Antikorozní lazury x x x x x x x

Akryláty x x x x x x

Exteriérové barvy x x x x x

Antikorozní barvy x x x x

Protipožární materiály x

Lehké vnitřní stěrky

Předmíchané stěrky

Ochranné nátěry

Max. pracovní tlak

Bary 205 205 205 205 205 205 205 205

PSI 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Výkon

Litry 1,75 2 2,5 2,8 3 4 3 5

g/min. 0,47 0,54 0,85 0,95 1,02 1,1 0,88 1,7

PRŮVODCE VÝBĚREM - BARVY
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Zařízení pro stříkání barev a stěrek

TS HSS Řada

1500 6500 9000 11000

S rámem

Carry

★ ★ LoBoy

★ ★ HiBoy

Motor

★ ★ ★ Elektrický

★ ★ ★ Benzinový

Max. velikost trysky

0,033" 0,041" 0,052" 0,057" 1 pistole

0,021" 0,029" 0,038" 0,041" 2 pistole

✓ ✓ ✓ ✓ Vysokotlaký filtr

10 000 12 500 15 000 20 000 Doporučované 

použití za rok (litry)

30 45 45 60 Doporučovaná 

délka hadice (m)

Aplikace hmot

Mořidla

Fermeže

Základové barvy

Emailové barvy

x x x x Interiérové barvy

x x x x Antikorozní lazury

x x x x Akryláty

x x x x Exteriérové barvy

x x x x Antikorozní barvy

x x x x Protipožární materiál

x x x x Lehké vnitřní stěrky

x x x x Předmíchané stěrky

x x x x Ochranné nátěry

Max. pracovní tlak

227 205 227 227 Bary

3 300 3 000 3 300 3 300 PSI

Výkon

4,7 6 9 11,3 Litry

1,25 1,66 2,7 3 g/min.

PRŮVODCE VÝBĚREM - BARVY A STĚRKY
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VÝROBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

přehled sortimentu výrobků

KDE LZE ZAKOUPIT

přehled distributorů na celém světě

LITERATURA

přehled dostupné literatury 

ve zvoleném jazyce

SPOLEČNOST

profil společnosti

SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY

Pokud si přejete, abychom vás kontaktovali, 

můžete zde zanechat své kontaktní údaje.
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