DEVILBISS SRI PRO LITE
Pistolet do ultra-dokładnych prac

Pistolet do bardzo dokładnych prac wykończeniowych i poprawek. Umożliwia ultra czułą regulację
kształtu strumienia i zarazem posiada wszelkie walory ergonomiczne pełnowymiarowego pistoletu.

DeVilbiss SRI Pro Lite to bardzo precyzyjny
pistolet natryskowy zapewniający znakomitą
kontrolę wygładzenia połączoną z szerokim
zakresem strumienia oraz wszechstronnością
niezbędną do osiągnięcia najwyższej jakości
wykończeń. Umożliwia wykonanie napraw
punktowych, cieniowanie oraz malowanie
szablonowe zapewniając przy tym doskonałą
stabilność, równomierność oraz delikatność.
Nowym dodatkiem do gamy produktów
jest SRi Pro Lite Micro, który został
zaprojektowany specjalnie dla wysoko
precyzyjnych technik malowania stosowanych
w rozwijającej się dziedzinie mikro napraw.
Typowe zastosowania
 dokładne cieniowanie
 retusz
 grafika
 naprawy miejscowe
 poprawki

Komfortowy, ergonomicznie zaprojektowany pistolet do małych prac wymagających najwyższej
dokładności napylania do wykorzystania w przemyśle.
Dostępne głowice powietrzne typu HVLP lub Trans-Tech Compliant umożliwiają najwyższą
jakość rozpylania zarówno materiałów rozpuszczalnikowych jak i wodnych.
Dysze i iglice ze stali nierdzewnej.
Wyważony zawór powietrza to mniejsze zmęczenie ręki i lepsza kontrola przepływu powietrza.
Lekki, wytrzymały mechanicznie korpus z kutego aluminium.
SRi Pro Lite jest dostarczany w komplecie ze zbiornikiem opadowym 125 ml.
Opcjonalnie dostępne kubki jednorazowe.
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Przeznaczony do materiałów
 Farby rozpuszczalnikowe i wodne
 Bejce i pokosty
 Atramenty i barwniki
 Lakiery

DEVILBISS SRI PRO LITE Pistolet do ultra-dokładnych prac

SRi Pro Lite z głowicą Trans-Tech
Pistolet SRi Pro Lite wykonany jest z wysokiej jakości stopów
metali i stali nierdzewnej aby zapewnić jak najwyższą
odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Każda pojedyncza część w pistolecie SRi Pro Lite przechodzi
kontrolę jakości, a elementy wykonane maszynowo
poddawane są pomiarom pod kątem tolerancji wykonania.
Przykład numeru zamówienia: SRIPROL-TE5-08 oznacza...
SRIPROL = SRI Pro Lite pistolet kubkowy
TE5
= typ TE5 głowicy powietrznej
08
= 0,8mm wymiar dyszy i iglicy
Zestaw pistoletu zawiera: pistolet z wybraną głowicą, dyszą i iglicą, kubek
opadowy, filtr wlewowy do farby, klucz płaski, klucz imbusowy i szczoteczki
do czyszczenia.

SRi Pro Lite wymiary dysz/iglic (mm):
0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4
Numer głowicy i typ

Zużycie powietrza

TE5
HV5
RS1
MC1

100 (3.5 cfm)
135 (4.8 cfm)
55 (1.9 cfm)
50 (1.8 cfm)

High Efficiency
HVLP
Okrągły strumień
High Efficiency

Zalecane ciśnienie
wejściowe powietrza
2 Bar (29 psi)
2 Bar (29 psi)
2 Bar (29 psi)
1 Bar (14.5 psi)

Uwaga: Głowica MC1 została opracowana wyłącznie do stosowania z dyszą 0.6mm.
Specyfikacja
Złącze pow.
Waga pistoletu (z kubkiem)

SRi Pro Lite
1/4’’ uniwersalny
455g

Kolejne informacje są dostępne w dokumentacji techniczno ruchowej pistoletów DeVilbiss SRi Pro Lite.

Sprzedaż i serwis odbywają się poprzez globalną
sieć dystrybutorów przemysłowych.
Lokalizacje Carlisle Fluid Technologies
Ameryki:

USA  Meksyk  Brazylia

Europa/Azja/Afryka:

Wielka Brytania  Francja  Niemcy  Szwajcaria  Indie

Basen Pacyfiku:

Chiny  Japonia  Australia
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