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ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΨεκΑΣΤΗΡΑΣ 50l 

Κωδ. αρ. 0715 585 820
Χωρητικότητα 50 l
Μέγιστη πίεση 
λειτουργίας

8 bar

Θερμοκρασία 0°C έως +50°C
Διαστάσεις Μ x Π x Υ 400 x 410 x 1030 mm
Βάρος 18 kg

Περιγραφή Kωδ. αρ.
Μπεκ 0715 587 200
Ελαστικός Σωλήνας Σπιράλ 0715 587 201
Πλήρες πιστόλι ψεκασμού 0715 587 202
Φίλτρο μπεκ για ψεκαστήρα & αφροποιητή 0715 587 206
Τάπα πλήρωσης δεξαμενής για ψεκαστήρα & αφροποιητή 0715 587 207

Συσκευή πεπιεσμένου αέρα για το 
πλύσιμο αυτοκινήτων και βαν με 
ψεκασμό προϊόντος.

• Κατάλληλος για πλυντήρια αυτοκινήτων, 
ενοικιάσεις αυτοκινήτων, τη βιομηχανία, 
ξενοδοχειακές μονάδες.

• Δοχείο πεπιεσμένου αέρα κατασκευασμένο 
από ανθρακούχο βαμμένο χάλυβα, 
πιστοποιημένο κατά 97/23/ΕΟΚ.

• Διατίθεται με ψεκαστήρα από σώμα 
πολυπροπυλενίου ενισχυμένο με υαλονήματα, 
τσιμούχες στεγανότητας από φθοριούχο 
ελαστομερές vitonTM και βραχίονα από 
ανοξείδωτο χάλυβα (μήκος 750 mm).

• Σωλήνας παροχής προϊόντος από σπιράλ 
πολυαμιδίου Rilsan® PA12 (μήκος 7 m). 

• Μπεκ διασποράς με φίλτρο πλέγματος.
• Χοάνη από πολυπροπυλένιο με ασφάλεια 

υπερχείλισης.

Οδηγίες χρήσης
1. Βιδώστε καλά το σπιράλ (9) στη βαλβίδα (8) 

και στο πιστόλι (1) χρησιμοποιώντας PTFE ή 
μαλακό σφραγιστικό υγρό.

2. Αδειάστε την πίεση από το εσωτερικό του 
δοχείου ανοίγοντας τη σφαιρική βάνα (6).

3. Ξεβιδώστε και βγάλτε την τάπα πλήρωσης (4), 
αδειάστε το προϊόν στο εσωτερικό του δοχεί-
ου, αραιώστε το με νερό στην αναλογία που 
συνιστά ο παραγωγός, ελέγξτε την ποσότητα 
από τον δείκτη στάθμης (3) και στη συνέχεια 
κλείστε την τάπα βιδώνοντας καλά.

4. Συνδέστε τον σωλήνα πεπιεσμένου αέρα στον 
ταχυσύνδεσμο (6a) έως ότου επιτευχθεί πίεση 

(μέγιστη 8 bar) και ελέγξτε το μανόμετρο (7). 
Ανοίξτε τη βάνα (8). Ψεκάστε το προϊόν απευ-
θείας στο όχημα χρησιμοποιώντας το πιστόλι 
(1). Αφήστε τον σωλήνα αέρα συνδεδεμένο 
για όλο το χρονικό διάστημα της χρήσης.

Σημείωση 
Χρησιμοποιείτε πάντα την πυκνότητα υγρού που 
συνιστά ο παραγωγός. Με αυτόν τον τρόπο επι-
τυγχάνεται μικρότερη απελευθέρωση προϊόντος 
στο περιβάλλον και, κατά συνέπεια, λιγότερη 
ρύπανση.  Το δοχείο υφίσταται μικρότερη φθορά 
από τα χημικά και διαρκεί περισσότερο.

Πλαίσιο παράδοσης

1. Πιστόλι

2. Μπεκ

3. Δείκτης στάθμης υγρού

4. Τάπα πλήρωσης

5. Βαλβίδα ασφαλείας

6. Σφαιρική βάνα

7. Μανόμετρο πίεσης αέρα

8. Σφαιρική βάνα

9. Σπιράλ

10. Δοχείο


