Dysze AAF
do precyzyjnego wykończenia
Pełna oferta dysz ze wspomaganiem powietrznym

do

precyzyjnego
wykończenia

Dysze przygotowane z myślą o wielu zastosowaniach!
• Dysze AAF zostały zaprojektowane do pistoletów ręcznych G15/G40 oraz automatycznych pistoletów natryskowych
ze wspomaganiem powietrznym G40
• Otwór wstępny pozwala na rozpylanie materiałów pseudoplastycznych, takich jak środki na bazie wodnej i lakiery
• Otwór wstępny umożliwia użycie niższego ciśnienia, co ogranicza nadmierne natryskiwanie, zwiększa wydajność nanoszenia
i wydłuża okres eksploatacji dyszy
• Dzięki połączeniu z głowicą rozpylającą można uzyskać efekt miękkiego natryskiwania
• Zmniejszona objętość wewnętrzna zabezpiecza przed odkładaniem się materiałów w dyszy

SPRAWDZONA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.

Informacje wymagane do zamówienia
Tabela przedstawiająca asortyment dysz rozpylających
z otworem wstępnym do precyzyjnego wykończenia
Zalecane w zastosowaniach wymagających wysokiej jakości wykończenia
przy niskim i średnim ciśnieniu. Dysze AAF zawierają otwór wstępny,
przydatny w rozpylaniu materiałów pseudoplastycznych, w tym lakierów.
Należy zwrócić uwagę na zamówienie właściwej dyszy (nr katalogowy AAFxxx).

Pistolety ręczne G15/G40

*Zużycie materiału, l/min. (oz/min)

Maksymalna szerokość rozpylania z odległości 305 mm (12 cali)
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*Dysze są testowane w wodzie.

Serie dysz AAM i GG4 są również dostępne dla pistoletów natryskowych
wspomaganych powietrzem G15/G40.

Pistolety automatyczne G40
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