industry alka

axel

industry ergo alka
1000, 1500, 2000, 3000

5, 7, 9, 12

Dla wielu ludzi piana to tylko
bąbelki powietrza. Według nas
piana to Twoje nowe narzędzie
pracy. Dzięki nowym pianownicom
axel, spojrzysz na pianę tak jak my.
Od nas otrzymasz 3 różne gęstości
piany, które możesz wykorzystać w
nieskończonej ilości zastosowań.
Dajemy Ci narzędzie do tworzenia
świata czystego i błyszczącego.

Wraz z wprowadzeniem serii ergo
branża przemysłowa zyskała
niesamowite narzędzie. Odporny
na szeroki zakres środków
chemicznych, opryskiwacz, który
jest również lekki i poręczny. Nie
potrzebujesz już niczego więcej.

Ciężki przemysł i agresywna chemia
wymagają trwałości na najwyższym
poziomie. Niezależnie od odczynu
pH nasze opryskiwacze industry
są „nie do zdarcia”. Odporność i
bezpieczeństwo to nasz priorytet,
podczas pracy z niebezpiecznymi
środkami chemicznymi.

2000, 3000, 7000

WYMIENNE
WKŁADKI
PIENIĄCE

3 wkładki pieniące wytwarzają pianę o różnej
gęstości. Wystarczy prosta wymiana wkładki
aby z piany płynnej, doskonałej do penetracji
zagłębień, uzyskać pianę gęstą i ubitą tak
mocno, że utrzymuje się na niemal pionowych
powierzchniach.

3D FLEX

Ergonomiczne profilowania w zbiorniku
opryskiwacza pozwalają na komfortowy i
pewny chwyt. Poprawia to znacząco komfort
pracy, minimalizując siłę potrzebną do
odkręcania i dokręcania głowicy.
PROFILOWANY
ZBIORNIK

AUTO BLOKADA
PRZYCISKU

3D Flex to konstrukcja dająca większą
swobodę użytkowania. Opryskiwacze
z 3D Flex mogą pracować w każdej pozycji,
nawet odwrócone zbiornikiem do góry.
Dzięki takiemu rozwiązaniu dotrzesz nawet
w najbardziej niedostępne zakamarki
z niespotykaną wcześniej łatwością.
Przycisk autoblokady pozwala na bardziej
komfortową pracę. Zmniejsza on obciążenie
mięśni dłoni podczas długiej pracy z
opryskiwaczem. Wciśnięcie i przesunięcie
przycisku dźwigni zaworu dozującego do
przodu blokuje go w pozycji otwartej.

WYTRZYMAŁY
ZBIORNIK

ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPYŁOWE APS

Wysokociśnieniowy zbiornik zapewnia najwyższe
bezpieczeństwo użytkowania. Specjalna metoda
produkcji zbiorników oraz kilkustopniowy proces
kontroli jakości gwarantują długi okres pracy
oraz bezpieczeństwo.

Wszystkie lance teleskopowe wyposażone
są w zabezpieczenie przeciwpyłowe APS,
zapobiegające dostawaniu się zanieczyszczeń
do wnętrza lancy. Dzięki takiemu rozwiązaniu
uznawane są za jedne z najbardziej
niezawodnych urządzeń tego typu na rynku.

fx alka

7

rx alka

12

vx alka

Od samego początku chcieliśmy
stworzyć opryskiwacz, który będzie
lekki i zasilany akumulatorem.
Z fx odkryjesz zupełnie nowy wymiar
pracy. Waży tylko 4,2 kg, a jego
akumulator wystarcza na ponad
3 godziny pracy. A przede wszyskim
baterie możesz łatwo wymienić na
następną i ruszać dalej.

Włącz go, załóż na plecy i zapomnij
o ograniczeniach. Z opryskiwaczem
akumulatorowym rx dotrzesz
wszędzie, a wbudowany akumulator
pozwoli Ci na zdumiewająco długą
pracę bez ładowania.

Nasz największy opryskiwacz jest po
prostu imponujący. Ponadprzeciętna
pojemność, wyjątkowa mobilność,
zasilanie naszym największym
akumulatorem, a przede wszystkim
wydajna pompa. VX to czysta moc
i zero kompromisów.

AKUMULATOR
LITOWO-JONOWY

BŁYSKAWICZNE
ŁADOWANIE

Nasze opryskiwacze ewoluują razem z
najnowszą technologią, dlatego stosujemy w
nich najbardziej nowoczesne źródła zasilania.
Akumulatory litowo-jonowe powstały aby
zminimalizować wagę i najbardziej wydajnie
wykorzystać dostępną energię.

Nowoczesne akumulatory są gotowe do
użycia zawsze gdy ich potrzebujesz. Szybka
ładowarka ogranicza czas ładowania do
niezbędnego minimum. Cenimy twój czas
dlatego błyskawiczne ładowanie to nasz
standard.

MIKROPROCESOROWE
STEROWANIE

Kontrola, bezpieczeństwo i optymalizacja,
tym zajmuje się w naszych opryskiwaczach
mikroprocesor. Dzięki zaawansowanym
algorytmom opryskiwacze wydajniej korzystają
z akumulatorów, oszczędzają energię dzięki
czemu możesz pracować dłużej.
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BŁYSKAWICZNE
ŁADOWANIE

Przy intensywnych opryskach filtracja ma
kluczowe znaczenie. Opryskiwacze serii
electric posiadają 3 stopniową filtrację
chroniącą dysze i gwarantującą idealne
rozpylanie.

Zmiany są ważne, ale czasem potrzebna
jest stabilizacja, dlatego wyposażyliśmy
opryskiwacz rx w zbiornik wyrównawczy aby
ciśnienie było stabilne i nigdy nie spadało.
STAŁE CIŚNIENIE

Nowoczesne akumulatory są gotowe do
użycia zawsze gdy ich potrzebujesz. Szybka
ładowarka ogranicza czas ładowania do
niezbędnego minimum. Cenimy Twój czas,
dlatego błyskawiczne ładowanie to nasz
standard.

POTRÓJNA FILTRACJA

mini acid

industry ergo acid

Mały spryskiwacz do wielkiej
chemii. Mini viton to ultralekki
spryskiwacz wyposażony w
specjalne uszczelnienia odporne
na środki chemiczne. Docenią go
zwłaszcza profesjonaliści dla których
bezawaryjna praca to realny zysk.

500, 1000

WAGA
PIÓRKOWA

Nasze opryskiwacze są lekkie i poręczne.
Minimalizowanie wagi produktów pozwala
na bardziej komfortową pracę, a dzięki
zastosowaniu najnowocześniejszych
materiałów, zachowują dużą wytrzymałość
przy minimalnej wadze.

1000, 1500, 2000, 3000

industry acid

5, 7, 9, 12

vacuum pump

Wraz z wprowadzeniem serii ergo,
branża przemysłowa zyskała
niesamowite narzędzie. Odporny na
szeroki zakres środków opryskiwacz,
który jest również lekki i poręczny.
Nie potrzebujesz już niczego więcej.

Ciężki przemysł i agresywna chemia
wymagają trwałości na najwyższym
poziomie. Niezależnie od odczynu
pH nasze opryskiwacze industry
są „nie do zdarcia”. Odporność
i bezpieczeństwo to nasz priorytet
podczas pracy z niebezpiecznymi
środkami chemicznymi.

Każdy czasem coś rozleje, wielu
potrzebuje coś odessać, a vacuum
pump jest zawsze gotowa do
działania. Nie potrzebuje zasilania,
radzi sobie nawet z odciąganiem
ultragęstych olejów z silników,
a wszystko bezpiecznie i łatwo.

3D FLEX

Dysze w naszych opryskiwaczach posiadają
płynną regulację kąta oprysku od bardzo
szerokiego aż do jednolitego strumienia.
Wystarczy jedna dysza, której można używać
zarówno do podlewania jak i do zamgławiania.
DYSZA Z REGULACJĄ
STRUMIENIA

AUTO BLOKADA
PRZYCISKU

3D Flex to konstrukcja dająca większą
swobodę użytkowania. Opryskiwacze
z 3D Flex mogą pracować w każdej pozycji,
nawet odwrócone zbiornikiem do góry.
Dzięki takiemu rozwiązaniu dotrzesz nawet
w najbardziej niedostępne zakamarki
z niespotykaną wcześniej łatwością.
Przycisk autoblokady pozwala na bardziej
komfortową pracę. Zmniejsza on obciążenie
mięśni dłoni, podczas długiej pracy z
opryskiwaczem. Wciśnięcie i przesunięcie
przycisku dźwigni zaworu dozującego do
przodu, blokuje go w pozycji otwartej.

WYTRZYMAŁY
ZBIORNIK

ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPYŁOWE APS

Wysokociśnieniowy zbiornik zapewnia najwyższe
bezpieczeństwo użytkowania. Specjalna metoda
produkcji zbiorników oraz kilkustopniowy proces
kontroli jakości, gwarantują długi okres pracy
oraz bezpieczeństwo.

Wszystkie lance teleskopowe wyposażone
są w zabezpieczenie przeciwpyłowe APS,
zapobiegające dostawaniu się zanieczyszczeń
do wnętrza lancy. Dzięki takiemu rozwiązaniu
uznawane są za jedne z najbardziej
niezawodnych urządzeń tego typu na rynku.

5, 12

Energooszczędność jest obecnie bardzo
ważnym aspektem ale vacumm pump w ogóle
nie wymaga zasilania. Dzięki czemu jest on
zawsze gotowy do pracy.
DZIAŁA BEZ ŹRÓDŁA
ZASILANIA

Dzięki dużej sile vacuum pump działa jak
odkurzacz do trudnych i gęstych substancji.
Wystarczy kilka ruchów pompy aby stworzyć
silną próżnię.
BARDZO DUŻA
SIŁA SSĄCA

