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Dados gerais 
 
Código artigo: 000885 – 000890 
 
 
Descrição: Economic Spray Gun 
                    
 
 

 

 
Especificações técnicas: 
Copo:                                      Copo superior 
Volume do copo:                      600 cc 
Consumo de ar:                        cerca de 6,5 cfm (185 l/min) 
Peso:               416 g 
Pressão de trabalho:             29 psi. (2 bar) 
Entrada de ar:                          1/4     
Ligação do copo:             M16*1.5 
Pressão da tampa de ar:           10 psi (0,7 bar)  
Especificação do bico:               1.3 mm  Art. n.º  000885 
                                              1.5 mm. Art. n.º  000886 
                                              1.8 mm  Art. n.º  000887 
                                              2.0 mm  Art. n.º  000889 
                                              2.5 mm  Art. n.º  000890  
Productos relacionados of Hamach 
Código artigo: 9350xxxSL – Descrição: Colad - Snap Lid ®/Snaplid System® 
Código artigo: 9350xxxSLS – Descrição: Colad - Snap Lid ®/Snaplid System® 
Observações: 
A ESG, Pistola Económica, está equipada com um copo superior de 600 cc montado, de nylon branco, 
leve, mas resistente.  
 
A ESG possui a técnica de aspersão HVLP (alto volume e alta pressão), tem um copo superior antifugas 
montado e uma infinita variedade de ajustamentos possíveis para controlo de spray tanto redondo como 
plano.  
 
Esta nova pistola de pintura é perfeitamente adequada para o profissional altamente exigente.  
Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 
ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informaçao de trabalho e 
regulaçao meio ambiental está disponível na  MSDS no site www.colad.co. É da responsabilidade do 
utilizador ler e aplicar as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 
proteção necessários. As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e 
especificações do fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à 
consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas 
estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a 
adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
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