WALTHER PILOT
Izsmidzināšanas Pistole

PILOT I

V10 101 02 1.8 3

V10 101 51 1.8 3

Cena: 201€

Cena: 171€
PILOT I izsmidzinātājs ir paredzēts ļoti smalkiem,
dekoratīviem darbiem. Šis smidzinātājs ir aprīkots ar
alumīnija 100 cc padeves kausu.

Tehniskie dati:




Svars: 260g
Materiāla spiediens: max. 8 bar
Izsmidzināšanas spiediens: max. 8bar




Sprausla ar plakanu izsmidzināšanas kūli (02)
Sprausla ar apaļu izsmidzināšanas kūli (51)

Pieejamās sprauslas:
0.2mm (Tikai apaļam kūlim)
0.3mm / 0.5mm / 0.8mm / 1.0mm /
1.2mm/ 1.5mm
Visām pistolēm ir pieejami tīrīšanas un remonta
komplekti.

! Cenas ir norādītas bez PVN un tās
var atšķirties atkarībā no izvēlētā
modeļa.

WALTHER PILOT
Izsmidzināšanas Pistole

PILOT Mini

V10 142 02 1.8 3

V10 141 02 1.8 3

Cena: 245€

Cena: 247€

PILOT Mini ir viegls un ļoti ērti lietojams
izsmidzinātājs. Tas ir izgatavots no augstas kvalitātes
plastmasas un ir paredzēts sīkām detaļām,
retušēšanas un dekoratīviem darbiem. Pistoles
iekšējās detaļas ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda .

Tehniskie dati:




Svars: 295g
Materiāla spiediens: max. 8 bar
Izsmidzināšanas spiediens – atkarībā no modeļa




Standarta smidzinātājs: PILOT Mini
Vidēja spiediena smidzinātājs: PILOT Mini MD

Ir pieejami divu veidu izsmidzinātāji,
standarta izsmidzinātājs un vidējā
spiediena izsmidzinātājs (MD), kā arī ar
tiešo materiāla padevi vai standarta
versijā ar plastmasas padeves kausu
(125cc). Vidējā spiediena modelis (MD)
nodrošina ļoti augstu efektivitāti apdares
materiālu pārraidē.

Pieejamie sprauslu izmēri:
0.3mm / 0.5mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.5mm / 1.8mm / 2.0mm / 2.2mm
Pistolēm ir pieejami tīrīšanas un remonta komplekti

! Cenas ir norādītas bez PVN un tās
var atšķirties atkarībā no izvēlētā
modeļa.

WALTHER PILOT
Izsmidzināšanas Pistole

PILOT Maxi

V11 616 05 1.8 3

V11 615 05 1.8 3

Cena: 418€

Cena: 420€

PILOT Maxi izsmidzināšanas pistoles iekšējās detaļas
ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda līdz ar to pistole
ir piemērota visa veida apdares materiāliem. Pistoles
adatas blīvējumu ir iespējams nomainīt no ārpuses
neizjaucot izsmidzinātāju.

Tehniskie dati:




Svars: 440g
Materiāla spiediens: max. 8 bar
Izsmidzināšanas spiediens – atkarībā no modeļa




Standarta izsmidzinātājs: PILOT Maxi
Vidēja spiediena izsmidzinātājs: PILOT Maxi MD

Ir pieejami divu veidu izsmidzinātāji,
standarta izsmidzinātājs un vidējā
spiediena izsmidzinātājs (MD), kā arī ar
tiešo materiāla padevi vai standarta
versijā ar plastmasas padeves kausu
(600cc). Vidējā spiediena modelis (MD)
nodrošina ļoti augstu efektivitāti apdares
materiālu pārraidē.

Pieejamie sprauslu izmēri:
0.3mm / 0.5mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.5mm / 1.8mm / 2.0mm / 2.2mm / 2.5mm
Pistolēm ir pieejami tīrīšanas un remonta komplekti

! Cenas ir norādītas bez PVN un tās
var atšķirties atkarībā no izvēlētā
modeļa.

WALTHER PILOT
Izsmidzināšanas Pistole

PILOT Trend

V10 602 03 1.8 3

V10 601 03 1.8 3

Cena: 153€

Cena: 163€

PILOT Trend izsmidzināšanas pistoles korpuss ir
izgatavots no alumīnija un pārklāts ar niķeli vieglākai
kopšanai, adata un sprausla izgatavota no nerūsējošā
tērauda.

Tehniskie dati:




Svars: 438g
Materiāla spiediens: max. 8 bar
Izsmidzināšanas spiediens – atkarībā no modeļa




Standarta smidzinātājs: PILOT Trend
Vidēja spiediena smidzinātājs: PILOT Trend MD

Ir pieejami divu veidu izsmidzinātāji,
standarta izsmidzinātājs un vidējā
spiediena izsmidzinātājs (MD), kā arī ar
tiešo materiāla padevi vai standarta
versijā ar plastmasas padeves kausu
(600cc). Vidējā spiediena modelis (MD)
nodrošina ļoti augstu efektivitāti apdares
materiālu pārraidē.

Pieejamie sprauslu izmēri:
0.5mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.5mm / 1.8mm / 2.0mm / 2.5mm
Pistolēm ir pieejami tīrīšanas un remonta komplekti

! Cenas ir norādītas bez PVN un tās
var atšķirties atkarībā no izvēlētā
modeļa.

