Agregat malarski GTECH 3500 GOLD™
Agregat malarki GTech 3500 Gold firmy KOMATZ jest doskonałym urządzeniem
o wszechstronnym zastosowaniu. Pracuje w systemie Airless- bez udziału powietrza
i sprężarki. Zastosowana Ceramiczna Technologia CPower gwarantuje dłuższą
żywotność pompy dzięki innowacyjnemu zastosowaniu wysokiej jakości ceramiki.
Technologia ta znacznie zwiększa również żywotność tłoka i odporność na
zarysowania, przez co skutecznie zmniejszone zostają koszty eksploatacji.
Urządzenie to cechuje bardzo cicha praca dzięki 4-polowemu układowi silnika BLDC
TEFC, a czujnik ciśnienia zapobiega jego skokom i zapewnia precyzyjne malowanie.
Dodatkowym walorem agregatu GTech 3500 Gold jest sterowanie za pomocą
komputera, który pokazuje czas pracy, obroty, ciśnienie, temperaturę oraz
komunikuje stan urządzenia przy ewentualnych usterkach. Silnik tego agregatu
malarskiego pracuje wyłącznie podczas naciskania spustu pistoletu. Wyposażony
został w funkcję autoczyszczenia. Ważnym elementem wyposażenia jest również
automatyczne wyłączanie przy nadmiernym obciążeniu/przegrzaniu.
Cechą najbardziej wyróżniającą agregat GTech 3500 Gold spośród innych urządzeń
tego typu jest DOŻYWOTNIA gwarancja na silnik, a Technologia Ceramiczna CPower
zapewnia 3 letnią gwarancję na cylinder, tłok i przekładnię.

W komplecie z urządzeniem znajduje się:
•
•
•
•

Pistolet Airless Tritech T360
Dysza Airless 517 TriTech Contractor Series T93R
Osłona dyszy Contractor Guard T93R
Wąż wysokociśnieniowy ¼ NPS 15mb
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•
•

Płyn smarujący tłok TriLube (100ml)
Instrukcja Obsługi w języku polskim

Zastosowanie:
•

•

Farby wodne:
o Malowanie wnętrz budynków, hal, magazynów
o Malowanie elewacji
Farby rozpuszczalnikowe:
o Malowanie dachów, poręczy, lamperii, okien, drzwi, klatek
o Malowanie konstrukcji stalowych
o Malowanie maszyn i urządzeń

Rodzaje farb:
•

Farby akrylowe, emulsje wodne i rozpuszczalnikowe o niewielkiej i średniej
gęstości, lakiery, bejce, farby podkładowe, impregnaty, chlorokauczuki,
olejne, ftalowe, poliwinylowe, uretany.

•

Wszystkie farby lateksowe, farby dyspersyjne, gęste farby wewnętrzne,
elewacje średnie i ciężkie
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