
Oferta tehnica Pulverizator Mesto 3615G INOX
Pulverizatorul manual Mesto 3615G INOX este un produs de calitate germana, fabricat din otel inoxidabil, cu rezervor de 10l, cu 
sistemul regulator de presiune DOSINCONTROL iar supapă de siguranță și manometru sunt interschimbabile. Rezista la o presiune 
maxima operationala de 6 bari. 

Este produsul ideal pentru combaterea daunatorilor in domeniu profesional si pentru uz industrial.

Produsul este usor de transportat, avand greutatea de aproximativ 4.8 kg gol si are un compartiment special pentru depozitarea 
pieselor de schimb.

Pulverizatorul este proiectat pentru pulverizarea uleiurilor de formare si a uleiurilor minerale cu vascozitate redusa, usor alcaline. 

Nu este potrivit pentru:

-Lichide combustibile cu un punct de aprindere sub 55 ° C sau lichide care conțin amoniac
-Peroxid de hidrogen și substanțe similare care emana oxigen
-Substanțe corozive (anumite dezinfectare și impregnarea agenți, acizi și baze)
-Solvenții și lichide care conțin solvenți
-Lichide sau lichide care formează reziduuri vâscoase sau lipicioase (coloranți, unsori)
-Folosit in aplicatii pentru produsele alimentare.

 Caracteristici:

 Capacitatea rezervorului este de 10l;

 Presiunea creata poate ajunge pana la 6 bari; 

 Manometru rezistent la socuri si o supapa de siguranta incastrata;

 Pulverizatorul are un furtun flexibil de 2.5m si o lance de 50 cm;

 Sistemul de prindere a fost remodelat pentru asigurarea stabilitatii in momentul utilizarii;

 Au fost adaugate manere incastrate si suportul pentru tija pentru o transportare mai usoara;

 Duza sub forma de con este  fabricata din alama.

Informaţii adiţionale

Dimensiune Aparatura Purtabila

Capacitate rezervor 10  litri

Modalitate de ambalare 1 Unitate

Greutate (Kg) 4.8

Producator MESTO

Tip Protectie Nu

Tip Aparatura Pulverizatoare

Oferta de pret Mesto 3615 G INOX

Model Pret de lista (Euro/buc 
fara TVA)

Pret promotional 
(Euro/buc fara TVA)

Pulverizator manual Mesto 3615G INOX 271 € 216.8 €

Set Garnituri pulverizator Mesto 
3615G INOX – cod 6001

8.6 € 6.88 €

Contact: Octavian BANU, Vodafone: 021.311.14.22 ; Fax: +4 031 814 51 06, Email: vanzari@pce.ro
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