
Stříkací pistole SGH827
• nízkotlaká stříkací pistole se systémem HVLP pro vysokou efektivitu přenosu nátěrové hmoty a úsporu času při práci
• nerezová tryska a jehla umožňuje použití vodou ředitelných barev; vhodné pro středně a vysoce adhezivní povrchy
• provedení s horní nádobkou z nylonu o objemu 600 ml, nízký pracovní tlak 2,0 - 3,5 bar
• s okem pro zavěšení na balancér, regulace přívodu barvy a tvaru paprsku

Stříkací pistole SGH827

Obj. č. Tryska (mm) Pracovní tlak (bar) Nádobka (ml) Přívod

SGH827-14 1,4 2,0 - 3,5 600 vsuvka DN 7,2

SGH827-17 1,7 2,0 - 3,5 600 vsuvka DN 7,2

SGH827-T14 tryskový komplet 1,4 mm

SGH827-T17 tryskový komplet 1,7 mm

SGH827-T20 tryskový komplet 2,0 mm

SGH827-N náhradní nádobka

Sada pistolí GK-04
• praktická pětidílná sada základních pistolí s příslušenstvím pro kutilství, řemeslnictví a běžné údržbářské práce
• sada obsahuje:   1 ks stříkací pistole s horní nádobkou 

1 ks pneuhustič 
1 ks ofukovací pistole 
1 ks mycí pistole 
1 ks nylonová hadice s rychlospojkou a vsuvkou

• dodáváno v kartonové krabici s barevným potiskem

Sada pistolí GK-04

Obj. č. Popis

GK-04 sada pistolové techniky s příslušenstvím

Dekorační stříkací pistole SGMP v sadě
• malá ruční stříkací pistole s excelentní kvalitou nástřiku pro nejnáročnější použití
• zvláště vhodná pro menší plochy a dekorativní nástřiky v autolakýrnictví
• vybavená systémem HVLP pro úsporu barvy; nízkotlaké stříkání při tlaku max. 2,5 bar
• vysoká schopnost přenosu barvy s účinností vyšší než 70 %, snížení mlhy při stříkání
• nerezová tryska a vnitřní součásti pro vodou ředitelné barvy; hliníkové tělo, chemicky poniklované a vyleštěné, nádobka z PE
• regulace tvaru paprsku a přívodu barvy, hmotnost 570 g
• dodáváno v praktickém plastovém kufříku: pistole, horní nádobka, sada náhradních dílů, klíč trysky, čistící sada

Dekorační stříkací pistole SGMP v sadě

Obj. č.
Tryska

(mm)

Prac. tlak

(bar)

Spotřeba při 2 bar 

(l/min)

Nádobka

(ml)
Přívod

SGMP 0,7 2  90 - 100  250  vsuvka DN 7,2  

Základní příslušenství pro stříkací pistoli SGMP

Obj. č. Popis

SGMP-T07 tryskový komplet 0,7 mm  

SGMP-T10 tryskový komplet 1,0 mm  

SGMP-T12 tryskový komplet 1,2 mm  

SGMP-SK sada náhradních těsnění a pružin

SGMP-N250 nádobka horní, plastová, 250 ml  

SGMP-N75 nádobka horní, plastová, 75 ml  
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