!
!
BIRCHMEIR	

BIRCHMEIR SPRAY-MATIC 5P ja 7P
Tehokas metallivartinen mäntäpumppu, jonka lisäksi 	

paineilmatäyttöventtiili vakiovarusteena. Mitta-asteikolla varustettu
säiliö, jossa suurikokoinen, suppilonmuotoinen täyttöaukko. 	

Säiliö HDPE, pumppuosa, sumutuskahva PP, suihkuputki ja suutin
messinkiä, VITON -tiivisteet.	


!

Malli Nestetilavuus Tuotenumerot:
5P
5l
11816201
7P
7l
11816301	

Käyttöpaine: max 4 bar
Suutin: 1,3 mm, säädettävä
Varusteet: käsipumppu, varoventtiili, paineilmatäyttöventtiili
Käyttöalue: yleispuhdistus- ja desinfiointiaineiden sumutus

BIRCHMEIR SPRAY-MATIC 5 S JA 10 S
Kaikissa malleissa säiliö voidaan paineistaa suoraan paineilmaverkosta tai valinnaisvarusteena olevan käsipumpun avulla. 	

Suuren, erillisen täyttöaukon ansioista säiliö on helppo täyttää, 	

tyhjentää ja huoltaa. Säiliö ruostumatonta terästä, pumppu, sumutuskahva ja suihkuputki sekä suutin messinkiä. Viton -tiivisteet. 	

10 S -mallissa spiraaliletku.	


!

Malli
5S
5S
10S
10S

!

Nestetilavuus Tuotenumerot:
5l
11381701 (käsi ja paineilmatäyttö)	

5l
11381702 (käsitäyttö)
10 l
11380002 (käsi ja paineilmatäyttö)	

10 l
11380004 (käsitäyttö)	


Käyttöpaine:max 6 bar	

Suutin: 1,3 mm, säädettävä	

Varusteet: täyttöventtiili, painemittari, varoventtiili, käsipumppu
(valinnaisvaruste)	


!

Käyttöalue	

maa- ja kasviöljypohjaisten liuotipesuaineiden sekä ohuiden öljyjen
ja voitelunesteiden sumutus.	


!
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BIRCHMEIR SPRAY-MATIC 20 S
Paineilmaverkkoon liitettävä paineruisku. Spiraaliletku ja
kuljetuskärry vakiovarusteena. 	

Suuren, erillisen, täyttöaukon ansiosta säiliö on helppo
täyttää, tyhjentää ja huoltaa. 	

Säiliö ja kuljetuskärry ruostumatonta terästä, sumutuskahva
ja suihkuputki sekä suutin messinkiä. VITON-tiivisteet	


!

Nestetilavuus: 20 l	

Käyttöpaine: max 6 bar	

Suutin:1,3 mm, säädettävä	

Varusteet: painesäätimellä varustettu täyttöventtiili, 	

painemittari, varoventtiili, kuljetuskärry	

Käyttöalue: maa- ja kasviöljypohjaisten 	

liuotinpesuaineiden sekä ohuiden öljyjen ja 	

voitelunesteiden sumutus	


!

Tuotenro: 11445307	

	


HOBBY 1.0 JA PROFI 1.5 PA/VITON
Korkeatasoiset painesumuttimet, joissa käsipumpun sisään rakennettu varoventtiili!
estää ylipaineistuksen. Säädettävä messinkikärkinen suutin. Säiliö HDPE,!
pumppuosa PA, tiivisteet VITON.!

!Malli

Hobby 1.0
Profi 1.5

!

Nestetilavuus
1l
1,5 l

Tuotenumerot:	

7611	

7648	


Käyttöpaine: max 3 bar Hobby) ja max 4 bar (Profi)!
Suutin: säädettävä!
Varusteet: käsipumppu, ylipaineventtiili!
Käyttöalue: maa- ja kasviöljypohjaisten liuotinpesuaineiden !
sekä huoltokemikaalien sumutus.!

HOBBY STAR 5

!
!
!

Paineruisku pesuaineiden levitykseen, emäksisille ja happamille!
pesuaineille.!
Säiliö: HDPE:tä,pumppuosa PP,NBR-tiivisteet.!
Suihkuputki: 1M, lasikuitua.!
Malli: Hobby star 5!
Säiliötilavuus: 5 litraa!
Tuotenro: 11642801!
Käyttöpaine: max 3 bar
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