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FStart S

Equipamentos
Designação

Tecnologia

Tamanho bico

Saída produto

Largura leque a 20cm (8in)

Referência

Pistola FStart S CONV-15-Mva

CONV

1.5

220 cc/min (7.4 oz/min)

M: 20 - 30 cm (7.9 - 11.8 in)

135756515

Pistola FStart S CONV-18-Mva

CONV

1.8

200 cc/min (6.8 oz/min)

M: 20 - 30 cm (7.9 - 11.8 in)

135756518

Pistola de pintura de aspiração Airspray

Acessórios
Designação

Capacidade

Referência

Copo de aspiração em alumínio

1L

138400000

Airspray / Pistolas manuais

Peças Substituição
Designação

Referência

Kit de manutenção para FStart P/S

129756902

Bico + Agulha FStart CONV-21

131756215

Bico + Agulha FStart CONV-24

131756218

Cabeçal FStart S CONV-1518-Mva

132756510

A SOLUÇÃO PARA O SEU TRABALHO!

Boa relação qualidade-preço
Pistola de pintura confortável
Fácil de reparar
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AGRICULTURA

TRANSPORTES

MADEIRA

BENS DE CONSUMO
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Apply your Skills
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FStart S
Pistola de pintura de aspiração Airspray

Tecnologia

A pistola de pintura convencional FStart S
alimentada por aspiração é a solução certa para
revestimentos difíceis de atomizar a um preço de
entrada de gama.
Airspray Convencional

As pistolas de pintura FStart S da Sames Kremlin tornam fácil e rentável a aplicação de
revestimentos à base de água ou de solvente.

PERFORMANCE

As pistolas convencionais estão disponíveis para responder às necessidades das pequenas e
grandes oficinas de pintura. As pistolas FStart S podem ser usadas tanto por aprendizes como por
profissionais experientes, obtendo o acabamento de alta qualidade desejado.

1 Regulações precisas para obter um leque perfeito para

As pistolas FSTART são o resultado de 95 anos de experiência na tecnologia Airspray. Para além de
ser uma solução económica, esta nova pistola Airspray tem um design confortável e ergonómico
e é uma das pistolas mais leves da sua gama.

Descrição

todas as aplicações

♦ A qualidade de acabamento da Sames Kremlin de entrada
de gama

♦ A experiência da Sames Kremlin em Airspray desde 1924

PRODUTIVIDADE
Especificações técnicas
Designação

Valor

Unidade

Pressão produto máxima

6 (87)

bar (psi)

Pressão de ar máxima

6 (87)

bar (psi)

Temperatura produto máxima

50 (122)

°C (°F)

Entrada de ar

M 1/4" NPS

Entrada de produto

M 3/8" NPS

Passagens produto aço inoxidável, alumínio

♦

Pressão de Ar CONV Recomendada

2.5 (36) – 3.5 (51)

bar (psi)

Consumo Ar CONV (a 2.5 - 3.5 bar / a 36 - 51 psi)

21.3 (12.5)

m3/h (cfm)

Esforço gatilho

16 (3.6)

N (lbs)

Capacidade depósito

1 (0.26)

l (gal)

Peso

402 (14.2)

g (oz)

2
3
3
4

"Atomização fina" cabeçal ajustável a 360 °
Molas suaves para um gatilho reduzido e responsivo
Novo design do gatilho para um maior conforto

Uma das pistolas de pintura manual mais leves da sua
categoria, garantindo uma redução das lesões no canal
cárpico

DURABILIDADE
4 Corpo em alumínio para facilitar a limpeza
5 Copo em alumínio reutilizável com um sistema de fecho
simplificado

♦ Um pequeno investimento para uma utilização a longo prazo:
Apenas um kit de manutenção para um inventário reduzido

Colar

Proteger

Embelezar

www.sames-kremlin.com

