Артикул 177
Машина за измиване на пистолети с вода

Изработена изцяло от неръждаема стомана, екологична, компактна и икономична
машина, предназначена за измиване на пистолети работили с бои на водна основа и
малки детайли. Тя е оборудвана с помпа за предварително измиване и небулизатор за
окончателното измиване с чиста течност.
Под решетката за измиване има филтър, който абсорбира и частично пречиства
мръсната вода. Филтрите са заменяеми и могат да бъдат използвани отново след
изпаряването на водата и отстраняването на сухата боя.
Технически характеристики:
Тегло: 34 кг
Габарити: 450 x 660 x 1335 мм
Тип: пневматична
Налягане на въздуха: мин.6, макс.10 бара

Артикул 177Х
Машина за ръчно измиване на пистолети с вода

Малка, ценово ефективна машина за ръчно измиване на боя на водна основа от
пистолети и малки предмети. Инструментите, разположени в предната част, я правят
изключително лесна за използване.
Ръчно измиване с почистващ препарат: водата и препарата се засмукват от малка
помпа и се доставят до четката за ръчно измиване.
Този специален модел, произведен изцяло от неръждаема стомана, е снабден с четка,
захранвана от диафрагмена помпа за доставяне на вода и почистващ препарат.
Окончателно измиване: небулизаторът засмуква чиста вода от резервоара, намиращ
се в дъното на машината. Четката от комплекта трябва да бъдат свързана към
водопроводната мрежа и се използва за окончателното измиване, за почистване
отвътре и за наливане на чиста вода в резервоарите за следващия цикъл на измиване.
Накрая обдухващия пистолет се използва за почистване отвътре и подсушаване на
пистолетите и измитите части.

Технически характеристики:
Тегло: 44 кг
Габарити: 450 x 660 x 1335 мм
Капацитет на резервоара: 50л
Тип: пневматична
Налягане на въздуха: мин.6, макс.10 бара

Артикул 182CХ
Машина за автоматично/ръчно измиване на пистолети с вода

Машината е изработена от неръждаема стомана. Снабдена е с пистолет за миене и е
изключително подходяща за измиване на пистолети, замърсени с боя на водна основа:
Автоматично измиване с вода и препарат: това е първият цикъл за измиване на
спрей пистолети, барабани за бои, смесителни пръти и филтри за боя с помощта на
дюзи, свързани с диафрагмена помпа и таймер.
Ръчно измиване с вода - По време на този цикъл малка помпа и дюза смучат чиста
вода от барабана, разположен в долната част на машината. Четката от комплекта
трябва да бъде свързана към водопроводната мрежа и се използва за окончателното
измиване, за почистване отвътре, миене на пистолети и за наливане на чиста вода в
резервоарите за следващия цикъл на измиване. Накрая, обдухващия пистолет се
използва за почистване отвътре и подсушаване на пистолетите и измитите части.

Технически характеристики:
Тегло: 49 кг
Габарити: 450 x 685 x 1500 мм
Капацитет на резервоара: 50л
Диаметър на изпускателната тръба: 120мм
Тип: пневматична
Налягане на въздуха: мин.6, макс.10 бара

Артикул 167Х
Машина за ръчно измиване на пистолети с вода

Тази пневматична, изработена изцяло от неръждаема стомана машина за измиване на
пистолети е с малки габарити и е изключително лесна за употреба. Като се има
предвид компактния и размер, тясъщо може да се позиционира вътре в paint oven.
Снабдена е с малка помпа, един небулизатор и един разпенващ пистолет. Тя също
така включва два пластмасови 10-литрови контейнери, съответно за чиста и
използвана вода.

Технически характеристики:
Тегло: 18 кг
Габарити: 440 x 320 x 1320 мм
Капацитет на резервоара: 2х10л
Тип: пневматична
Налягане на въздуха: мин.6, макс.10 бара

Артикул 185
Комбинирана машина за автоматично/ръчно измиване на
пистолети с вода

Машината е изработена изцяло от неръждаема стомана и притежава ефективна
вентилационна система за всмукване. Снабдена е с 2 вани за измиване, работещи в
тандем. Те се използват за измиване на пистолети, съответно използвани за бои на
водна основа и на основата на разтворител.
Модел 185AX
Ръчно измиване с вода и препарат: работната маса е снабдена с четка, захранвана
от диафрагмена помпа, която подава вода и препарат.
Окончателно измиване: Небулизаторът засмуква чиста вода от резервоара, намиращ
се в дъното на машината. Четката от комплекта трябва да бъде свързана към
водопроводната мрежа и се използва за окончателното измиване, за почистване
отвътре на машината и за наливане на чиста вода в резервоарите за следващия цикъл
на измиване. Накрая, обдухващия пистолет се използва за почистване отвътре и
подсушаване на измитите пистолети и дребни детайли.
Автоматично измиване с разтворител: цикълът на измиване се осъществява с
помощта на диафрагмена помпа, контролирана от таймера на пералната машина,

която е снабдена с набор от дюзи. Машината е снабдена и с малка помпа и
небулизатор за ръчно измиване и последващо изплакване с чист разтворител.
Модел 185CX
Автоматично измиване с вода и препарат: цикълът на измиване се осъществява с
помощта на таймер, контролиращ мембранна помпа, която захранва набор от дюзи
Окончателно измиване: Същият като на модел 185AX, но притежава допълнително
малка
помпа.
Автоматично измиване с разтворител: диафрагмена помпа, контролирана от
таймер захранва набор от дюзи за предварително измиване, а втора мембранна помпа
осигурява последното изплакване. Машината е снабдена с малка помпа и небулизатор
за ръчно измиване и последното изплакване с чист препарат.
Технически характеристики:
Тегло: 108 кг
Габарити: 1100 x 690 x 1500 мм
Капацитет на резервоара: 50л
Брой пистолети за един цикъл на измиване: n*2
Диаметър на изпускателната тръба: 150мм
Тип: пневматична
Налягане на въздуха: мин.6, макс.10 бара

Артикул 160
Машина за ръчно измиване на пистолети с разредител

Напълно пневматична компактна машина за ръчно измиване на пистолети и малки
детайли, замърсени с бои на основата на разтворители. Може да се използва за
пръскане на тест карти. Машината е снабдена с две малки помпи на Вентури и
небулизатор засмукващ чист разтворител от резервоар, разположен в долната част на
машината. Парите се абсорбират автоматично всеки път, когато отворите горната
вратичка на машината.
Технически характеристики:
Тегло: 40 кг
Габарити: 450 x 660 x 1330 мм
Диаметър на изпускателната тръба: 120мм
Тип: пневматична
Налягане на въздуха: мин.6, макс.10 бара

Артикул 180
Машина за автоматично/ръчно измиване на пистолети с
разредител

Снабдена с изпускателна система за отвеждане на парите, идеална за измиване на
спрей пистолети с разтворител. Операторът може да избере от две миещи системи:
Автоматично измиване: Патентованата "Rosa система" инхибира разтворител,
който проникна във въздуховода на пистолетите и дава възможност ефективно да се
измият два пистолета, дюзи за пръскане, кутии за боя, смесителни бъркалки и филтри
с минимални разходи за разтворител.
Ръчно измиване: Система с две помпи на Вентури и 1 небулизатор. Предвид
изключителната ефективност на изпускателната система, пръскането на тест карти
също е възможно.
Произвеждат се четири различни версии:
180А: Доставя се с 1 диафрагмена помпа за автоматично измиване
180В: с финално измиване с чист разтворител и две мембранни помпи
180BX: същата като модел 180B, но изработена изцяло от неръждаема стомана

180CX: изработена от неръждаема стомана, със супер автоматичен таймер,
позволяващ измиване, последвано от последното изплакване
Всички тези модели са проектирани да се комбинират с дестилатор Rosauto.
Технически характеристики:
Тегло: 74 кг
Габарити: 710 x 685 x 1500 мм
Брой пистолети за един цикъл на измиване: n*2
Диаметър на изпускателната тръба: 150мм
Тип: пневматична
Налягане на въздуха: мин.6, макс.10 бара

