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FPro WBE Airspray

Equipamentos
Designation

Nozzle size

Air Consumption

Max Fluid Viscosity (CA4)

Fluid Output

Fan width at 20cm (8in)

Part number

Pistola FPro P CONV

-

-

-

-

-

135774000

Pistola FPro P CONV-09-Lwb

0.9 mm (0.035 in)

30 m3/h (17.6 cfm)

< 20 s

250 cc/mn (8.5 oz/mn)

31 cm (12.2 in)

135779909

Pistola FPro P CONV-12-Lwb

1.2 mm (0.047 in)

32.5 m3/h (19.1 cfm)

20 - 40 s

300 cc/mn (10.1 oz/mn)

35 cm (13.8 in)

135779912

Pistola FPro P CONV-15-Lwb

1.5 mm (0.059 in)

34 m3/h (20 cfm)

20 - 40 s

350 cc/mn (11.8 oz/mn)

36 cm (14.2 in)

135779915

Pistola FPro P CONV-18-Lwb

1.8 mm (0.071 in)

36.1 m3/h (21.2 cfm)

20 - 40 s

400 cc/mn (13.5 oz/mn)

39 cm (15.4 in)

135779918

Pistola FPro P CONV-23-Lwb

2.3 mm (0.091 in)

17.5 m3/h (10.3 cfm)

> 40 s

450 cc/mn (15.2 oz/mn)

36 cm (14.2 in)

135779923

Pistola de Pintura Manual Convencional

Airspray / Pistolas manuais

Acessórios
Designation

Nozzle size

Air Consumption

Max Fluid Viscosity

Fluid Output

Fan width at 20cm (8in)

Part number

Projetor FPro P CONV-07-Lwb

0.7 mm (0.028 in)

28 m3/h (16.5 cfm)

< 20 s

200 cc/mn (6.8 oz/mn)

27.5 cm (10.6 in)

131774907

Projetor FPro P CONV-09-Lwb

0.9 mm (0.035 in)

30 m3/h (17.6 cfm)

< 20 s

250 cc/mn (8.5 oz/mn)

31 cm (12.2 in)

131774909

Projetor FPro P CONV-12-Lwb

1.2 mm (0.047 in)

32.5 m3/h (19.1 cfm)

< 20 s

300 cc/mn (10.1 oz/mn)

35 cm (13.8 in)

131774912

Projetor FPro P CONV-15-Lwb

1.5 mm (0.059 in)

34 m3/h (20 cfm)

20 - 40 s

350 cc/mn (11.8 oz/mn)

36 cm (14.2 in)

131774915

Projetor FPro P CONV-18-Lwb

1.8 mm (0.071 in)

36.1 m3/h (21.2 cfm)

20 - 40 s

400 cc/mn (13.5 oz/mn)

39 cm (15.4 in)

131774918

Projetor FPro P CONV-23-Lwb

2.3 mm (0.091 in)

17.5 m3/h (10.3 cfm)

> 40 s

450 cc/mn (15.2 oz/mn)

36 cm (14.2 in)

131774923

Kits
Designation

Gun included

Paint Feed

Air Hose

Fluid Hose

Regulators

Part number

Pack Abrasivo "FPro P CONV + PMP150 E"

FPro P Conv-15-Lwb

PMP150 E Wall mounted

Length 7.5m - ID8mm

Length 7.5m - ID6.5mm

1

151280125

ACABAMENTO PROFISSIONAL PARA TODOS!

Novo Standard em Airspray para esmaltes à base de água
Performance Ao seu Alcance
Pulverização Perfeita e sem Esforço

BENS DE CONSUMO

INDÚSTRIA

Mercados
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38243 MEYLAN Cedex - FRANCE
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Airless® est une marque déposée : FR n ° 1 222 301
A SAMES KREMLIN reserva-se o direito de modificar equipamentos e características sem aviso prévio. Os documentos, produtos e imagens apresentados não são contratuais.
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FPro WBE Airspray
Pistola de Pintura Manual Convencional
Perfeitamente equilibrada, a pistola FPro WBE
permite um acabamento superior a todos os
pintores e foi concebida para a pulverização de
esmaltes à base de água. A SAMES KREMLIN
oferece a maior gama de pistolas de pintura e
acessórios para todas as aplicações FPro nos
mercados de alto acabamento.

O novo design da FPro P WBE foi concebido para pulverizar produtos muito abrasivos
(esmaltes), mantendo o alto desempenho de pulverização das versões originais FPro enquanto
reduz os custos de manutenção: o bico reforçado dura mais tempo, o design especial da agulha,
a ponteira em poliuretano (PU) permite um contacto suave no bico reduzindo o desgaste. Este
conceito de agulha em 2 partes permite substituir apenas a pequena extremidade da agulha e
não o conjunto completo.
O inovador restritor com PATENTE pendente controla e pré-atomiza a tinta em pequenas goras.
Retarda também a velocidade da tinta que deixa tempo para o cabeçal atomizar a tinta com o
tamanho certo das gotas: isto evita qualquer retorno para a parte traseira e aumenta a taxa de
transferência.

Tecnologia

Restritor para pistola
pulverização

Airspray Convencional

Descrição

Performance
1 A pistola FPro permite um acabamento perfeito para todos
os pintores

1 A mais vasta gama de pistolas de pulverização e acessórios
para todas as aplicações em mercados que requerem uma
elevada pulverização de acabamento

2 Patente pendente do controlador da velocidade de pintura
do restritor

4 Três regulações diferentes para obter o leque perfeito em
quaisquer condições

Produtividade

Especificações técnicas

5 Perfeitamente equilibarada para reduzir as lesões por
Designação

Valor

Unidade

esforços repetitivos

Pressão produto máxima

6 (87)

bar (psi)

6 A FPro é uma extensão do braço e é uma ferramenta de

Caudal produto máximo

450 (15.2)

cc/min (oz/min)

trabalho natural para os pintores

Caudal produto mínimo

200 (7)

cc/min (oz/min)

Pressão de ar máxima

6 (87)

bar (psi)

7 Elevado nível de sensação no gatilho para uma aplicação

Pressão de ar recomendada (mín.)

3 (43.5)

bar (psi)

Consumo de ar

17.5 - 36.1 (10.3 - 21.2)

m3/h (cfm)

Taxa transferência

63

%

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 tratado, aço inoxidável, PU

♦

Peso

480 (16.9)

g (oz)

de tinta perfeita

8 Punho reduzido, ideal para operadores com mãos pequenas

Durabilidade
3 Bico reforçado para uma longa duração
5 Agulha com uma ponteira PU removível para prevenir ter de
mudar todo o conjunto

9 Elegância do design, metal de confiança, alta qualidade de
usinagem e anodização fazem da FPro – a solução de
aplicação de pistola ideal

9 Manutenção rápida e simplificada graças ao reduzido
número de componentes

10 Nova geração de mangueiras super leves, corpo da pistola
leve e de manuseio ergonómico, a FPro aplica o revestimento
com facilidade e menor esforço
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