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Hogedrukpistool met een hoog debiet

XHF™-spuitpistool

• Geschikt voor beschermende coatings met een hoge viscositeit
• Ontworpen om verstopping te verminderen bij brandwerende epoxycoatings en met vezels gevulde materialen
• Robuust en duurzaam voor minder ongeplande uitval

Ontworpen voor de meest veeleisende materialen
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Robuust en bekwaam

Technische specificaties

237260 Reparatieset XHF-pistool

24P834 XHF-pistoolwartel,  
1/2 inch (vrouw) x 3/8 inch  
inwendige schroefdraad (vrouw),  
PTFE-pakking, 448 bar

246294 254 mm pistoolverlengstuk, 500 bar

246295 380 mm pistoolverlengstuk, 500 bar

246296 457 mm pistoolverlengstuk, 500 bar

246297 180° spuitmond, 7/8 inch UNC-2B, 500 bar

XHD--- RAC® SwitchTip voor zwaar gebruik (laatste 
drie cijfers komen overeen met spuittipformaat)

XHD001 XHD RAC-behuizing, aluminium,  
handvast - meegeleverd met pistool

XHD003 XHD RAC-behuizing, roestvrij staal,  
moersleutelvast voor langere levensduur van 
schroefdraad

Bestelinformatie

XHF-pistool

Toebehoren

262854 XHF-pistool, inclusief XHD 429-spuittip

Maximale werkdruk ................................................................................................................500 bar

Spuitopening ..........................................................................................................................3,2 mm

Inlaatformaat ......................................................................3/8 inch uitwendige schroefdraad (vrouw)

Gewicht (inclusief spuittip en tipbeschermer) ............................................................................. 658 g

Bevochtigde onderdelen .......................................................................................... Wolfraamcarbide,

 17-4PH gepassiveerd roestvrij staal, polypropyleen, polyethyleen

Handleiding ..........................................................................................................................3A2799A

Robuust, betrouwbaar  
en onderhoudsvriendelijk
XHD™ RAC® SwitchTip™ en behuizing
• Geschikt voor coatings met een hoog percentage 

vaste stoffen
• Handvaste installatie
• Verwijdering van spuittip zonder gereedschap

Viervingertrekker  
met veiligheidsvergrendeling

• Speciaal gevormd voor meer comfort

Ergonomische pistoolbehuizing

• Lichtgewicht gesmeed aluminium
• Aangemeten handgreep voor minder vermoeidheid

Vloeistofbehuizing met toevoer  
aan de voorkant

• Hoge druk, tot 500 bar
• Hoog debiet en hoge productie
• Ideaal voor vezelachtige of zwaar gevulde materialen

Naald voor zware vloeistoffen

• Voor een maximale productietijd
• Veerloze vloeistofdoorvoer


