LINE STRIPING 5.4G

DESCRIÇÃO
Equipamento de pintura para sinalização viária airless, movido
à gasolina. Equipado com 2 bombas e 2 pistolas para alta
produtividade, conjunto camisa e pistão revestido em
cerâmica e sistema de dispersão de microesfera. Indicado
para serviços de médio e grande porte.
MARCA: Spray Up
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Equipamento airless para pintura viária, de funcionamento a
combustão (gasolina), com as seguintes características:
- Sistema de pressurização airless de 3.300Psi;
- 3 rodas: Sendo duas traseiras sobre eixo fixo e uma
dianteira sobre eixo móvel;
- Comando manual (guidão) para locomoção com duas
manoplas, uma para comando da direção e outra para
liberação do produto e da microesfera;
- Compatível com tintas à base d’água ou solvente, epóxis,
poliuretanos, látex, verniz ou esmalte;
- Duas pistolas móveis para uso em faixas, moldes ou
quaisquer outras superfícies;
- Vazão de até 5.4 litros por minuto;
- Dispersão de microesfera em duas pistolas;
- Painel com ajuste e display digital de pressão;
- Bomba de pistão hidráulico com vazão de 5.4 litros por
minuto com válvulas em metal duro e corpo em aço inoxidável
temperado;
- Conjunto camisa e pistão revestido em cerâmica.
- Tubo de admissão com ponta metálica para sucção da tinta
diretamente do balde;
- Válvula de retorno e de segurança com sede em metal duro;
- Tubo de retorno e alívio direto no balde;
- Compartimento de filtro de tinta compatível com Mesh 30,
60 (padrão), 100 e 200;
- Suporte para reservatórios de tinta;
- Apto para pintura de faixas de até 15cm contínua e
seccionada e adaptável para ciclovias e faixas de pedestres
através da troca dos bicos adquiridos separadamente.
- Motor Honda GX 160cc de 5.5 HP;
- Bicos até 0.025;
DIMENSÕES
- Medidas: 130 cm Altura X 150 cm Largura X 130 cm
Comprimento
- Peso: 126 Kg

ÂMBITO DE FORNECIMENTO (O que acompanha o
equipamento)
- Equipamento de pintura airless a gasolina;
- 2 Pistolas móveis para aplicação (Pistola Móvel).

- 2 Mangueiras de 1,8m diâmetro 1/4, para pressão de 3.600
psi;
- 1 Mangueira de 15 m, diâmetro de 1/4, para pressão de
3.600 psi,
- 2 Bicos 319 para faixas até 15cm;
- Guia de alinhamento;
- 1 kit dispersor de microesfera para 2 pistolas com
reservatório de 28L;
- 1 óleo;
- Treinamento Completo (Teórico/Prático/Manutenção) –
Presencial.
Acessórios compatíveis:
-

Porta bico (capa).
Extensor – 38 cm, 50 cm e 75 cm.
Kit de reparo e peças de reposição.
Óleo TSL 236 ml.

GARANTIA: 12 meses.

