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Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 000885 – 000890 
 
Nazwa:  Pistolet ESG (Economic Spray Gun) 
                    
 
 
  

 
Specyfikacja techniczna:  
Kubek:                                                   Kubek górny 
Pojemność kubka:                                   600 cm3 
Zużycie powietrza:                            ok. 6.5 CFM  (185 l/min.) 
Ciężar:                              416 g 
Ciśnienie robocze:                            2 bary (29 psi) 
Wlot powietrza:                                       1/4     
Złącze kubka:                                        M16*1.5 
Ciśnienie na głowicy pistoletu:                   0.7 bara (10 psi)  
Specyfikacja techniczna dyszy:                  1.3 mm   Nr. art. 000885 
                                                             1.5 mm   Nr. art. 000886 
                                                             1.8 mm   Nr. art. 000887 
                                                             2.0 mm   Nr. art. 000889 
                                                             2.5 mm   Nr. art. 000890   
Powiązane produkty  
Numer artykułu: 9350xxxSL – Nazwa: Colad - Snap Lid ®/Snaplid System® 
Numer artykułu: 9350xxxSLS – Nazwa: Colad - Snap Lid ®/Snaplid System® 
Uwagi: 
Pistolet ESG (Economic Spray Gun) został wyposażony w biały, lekki, a mimo to wytrzymały kubek 
montowany w górnej części pistoletu, o pojemności 600 cm3.  
 
Pistolet ESG pracuje w technologii HVLP (high volume, low pressure), posiada montowany w górnej części 
pistoletu szczelny kubek oraz pełną regulację strumienia natrysku.  
 
Pistolet nadaje się dla najbardziej wymagających profesjonalistów.  
Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 
www.hamach.com. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 
odzieży i środków ochrony osobistej. 
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 
i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia 
i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 
z wymienionych produktów do swoich celów. 
Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                              www.hamach.com.pl 
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