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Yüksek debili, yüksek basınçlı tabanca

XHF™ Püskürtme Tabancası

• Yüksek düzeyde viskoziteli koruyucu kaplamaları idare eder
• Şişen epoksi kaplamalar ve lif dolgulu malzemeler ile daha az tıkanma için tasarlanmıştır
• Daha az duruş süresi için sağlam ve dayanıklı

En zorlu malzemeler için tasarlanmıştır
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Sağlam ve uyumlu

Teknik özellikler

237260 XHF tabanca onarım kiti

24P834 XHF tabanca rakoru,  
1/2 inç f x 3/8 npsm,  
PTFE salmastra,  
448 bar (6500 psi, 44,8 MPa)

246294 254 mm (10 inç) tabanca uzatması,  
500 bar (7250 psi, 50 MPa)

246295 380 mm (15 inç) tabanca uzatması,  
500 bar (7250 psi, 50 MPa)

246296 457 mm (18 inç) tabanca uzatması,  
500 bar (7250 psi, 50 MPa)

246297 180° püskürtme nozülü, 7/8 UNC-2B,  
500 bar (7250 psi, 50 MPa)

XHD--- ağır hizmet tipi RAC® SwitchTip  
(son üç rakam meme boyutuna karşılık gelir)

XHD001 XHD RAC muhafaza, alüminyum,  
elle sıkıştırılır; tabanca ile tedarik edilir

XHD003 XHD RAC muhafaza, SST,  
daha uzun diş ömrü için anahtarla sıkıştırılır

Sipariş bilgisi

XHF tabanca

Aksesuarlar

262854 XHF tabanca, XHD 429 meme dâhildir

Maksimum çalışma basıncı  ................................................................ 500 bar’lık (7250 psi, 50 MPa)

Akışkan orifis boyutu ............................................................................................ 3,2 mm (0,125 inç)

Giriş boyutu ........................................................................................................................3/8 npt(m)

Ağırlık (meme ve meme kelebeği dâhildir) ................................................................... 658 g (1,45 lb)

Islak parçalar ............................................................................................................. tungsten karbür,

 17-4PH pasifleştirilmiş paslanmaz çelik, polipropilen, polietilen

Manuel .................................................................................................................................3A2799A

Sağlam, güvenilir ve bakımı kolay
XHD™ RAC® SwitchTip™ ve muhafaza
• Yüksek katı içerikli kaplamaları idare eder
• Elle sıkıştırılan montaj
• Aletsiz meme çıkarma

Emniyet kilitli dört parmaklı tetik

• Rahat kullanım için biçimlendirilmiştir

Ergonomik tabanca gövdesi

• Hafif ağırlıklı dövme alüminyum
• Yorgunluğu azaltacak formda ele oturan kabza

Önden girişli akışkan muhafazası

•  Yüksek basınç, 500 bar’a (7250 psi, 50 MPa) kadar
• Yüksek debi ve yüksek üretim
•  Lifli veya yoğun olarak doldurulan malzemeler  

için ideal

Ağır akışkan iğnesi

• Çalışma zamanını maksimuma çıkarır
• Akışkan yolunda yay bulunmaz


