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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 000885 – 000890 
 
Omschrijving: Economic Spray Gun 
                    
 
 
  

 
Technische specificaties: 
Beker:                           Bovenbeker  
Bekervolume:                 600 CC 
Luchtverbruik:               ca. 6,5 CFM (185 l/min) 
Gewicht:                        416 g 
Werkdruk:               29 psi (2 bar) 
Luchttoevoer:                 1/4     
Bekeraansluiting:    M16*1.5 
Luchtkapdruk:                 10 psi (0.7 bar)  
Spuitmondspecificatie:     1.3 mm   Art.nr.  000885 
                                     1.5 mm.  Art.nr.  000886 
                                     1.8 mm   Art.nr.  000887 
                                     2.0 mm   Art.nr.  000889 
                                     2.5 mm   Art.nr.  000890   
Gerelateerde producten: 
Artikelnummer: 9350xxxSL – Omschrijving: Colad - Snap Lid ®/Snaplid System® 
Artikelnummer: 9350xxxSLS – Omschrijving: Colad - Snap Lid ®/Snaplid System® 
Remarks: 
Het ESG-spuitpistool (Economic Spray Gun) is uitgerust met een witte, lichte, maar sterke nylon, op de 
bovenkant gemonteerde beker van 600 cc.  
 
Het ESG-spuitpistool werkt op basis van de HLVP (hoog volume, lage druk) spuittechniek, heeft een op de 
bovenkant gemonteerde, niet-lekkende beker en traploze afstelmogelijkheden voor vlak- of rondstraal.  
 
Dit nieuwe spuitpistool is perfect geschikt voor de veeleisende professional.  
Disclaimer 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding 
worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels 
en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de 
gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM 
International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde 
producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen. 
Ontwikkeld door: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.hamach.nl 
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