NTools nr 160501,160508

Pistolet natryskowy do napraw SMART
NTools FX1 mini
NTools FX1 mini to mały, lekki i ergonomiczny pistolet
natryskowy przeznaczony do napraw lakierniczych typu
SMART.
Odlewany ciśnieniowo aluminiowy korpus pokryty jest
powłoką antyprzyczepnościową. Dysza i iglica wykonane
ze stali nierdzewnej umożliwiają stosowanie lakierów
rozcieńczalnikowych i wodorozcienczalnych. Głowice z
niklowanego mosiądzu a uszczelnienia z PTFE. Nylonowy
zbiornik posiada pojemność 250 ml.

Pistolet NTools FX1 mini
dostępny jest z dyszami:
ø 1,0 mm, APP nr 160501
ø 0,8 mm, APP nr 160508

Pistolet pracuje w opatentowanej technologii HPS
zapewniającej doskonałą atomizację i wysoki transfer. Jest
on dostępny z dyszami 0,8 mm i 1,0 mm i przeznaczony do
lakierniczych prac wykończeniowych oraz do podkładowania.
Mała waga i ergonomiczny korpus gwarantują
łatwe operowanie pistoletem.

A
B

Branże, w których NTools FX1 mini
znajdzie zastosowanie to:
- branża motoryzacyjna,
- branża dekoracyjna i reklamowa,
- stolarnie i sztukatornie,
- warsztaty remontowe,
- szkutnictwo,
- zakłady produkcyjne.

A Regulator ciśnienia
B Regulator iglicy

Głowica typu HPS

WAŻNE!
Zastosowana w pistolecie głowica HPS w
połączeniu z dyszą 0,8 mm, zapewnia dużą
precyzje nanoszenia farby i niskie jej zużycie.
Dlatego pistolet natryskowym NTools FX1 mini,
znajdzie zastosowanie w szczególności przy
zaprawkach, cieniowaniu oraz malowaniu małych
elementów np. felg samochodowych, lusterek,
klamek, listew, spojlerów.

NTools nr

Regulator szerokości
strumienia

Nazwa produktu

Złącze 1/4”

Średnica dyszy

Op. jedn.

160501

NTools FX1 mini Pistolet natryskowy do napraw SMART

ø 1,0 mm

1 szt.

160508

NTools FX1 mini Pistolet natryskowy do napraw SMART

ø 0,8 mm

1 szt.
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Porównanie danych technicznych FX1 mini do Devilbiss SRI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Model

Typ atomizacji
Dysza
Ciśnienie robocze

FX1 mini

Devilbiss SRI

HPS

HVLP

0,8 mm i 1,0 mm

0,8 mm i 1,0 mm

2,2 bar

2,0 bar

4,0 bar (robocze)

12 bar (bezpieczne)

120 l/min

135 l/min

2

Max. ciśnienie
Zużycie powietrza

3

4

1
3

Pojemność zbiornika

250 ml

125 ml

Waga korpusu

307 g

425 g

Waga ze zbiornikiem

393 g

485 g

Wymiary bez zbiornika

145 x 130 x 50 mm

175 x 135 x 30 mm

Wymiary ze zbiornikiem

270 x 130 x 75 mm

250 x 135 x 70 mm

Podłączenie powietrza

gwint 1/4

gwint 1/4

Poziom hałasu

75 dB(A)

85 dB(A)

6

5

1 korpus pistoletu kpl.
2 zbiornik opadowy 250 ml z pokrywką
3 zestaw szczotek do czyszczenia pistoletu
4 klucz
5 wtyczka szybkozłączki (gwint wew. 1/4’’)
6 instrukcja obsługi
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