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DeVilbiss tek kullanımlık
esnek boya kabı sistemi, boya
atmanın hızlı, kolay ve güvenli
yoludur.
Hafif ve esnek boya kabı, kolayca
büzülerek en az boya kaybı ile
düzgün bir boya akışı sağlayarak
hem boya atölyesi hem de çevreye
katkı sağlar.
>> Tabanca üzerinde
dengeli ve
olumlu depo
konumu
>> Sürekli boya akışı ile boyama
performansında değişim riskinin
azaltılması
>> İdeal ağırlık/hacim oranı sağlayan, pratik
710 cc depo
>> Su bazlı baz kat için disk filtre, veya vernik ve astarlar için
temizlenebilen çubuk filtre seçenekleri
>> Duvara asılabilen kullanışlı ambalaj
>> Spiral kilitleme mekanizmalı hafif tabanca adaptörü
>> Kir tutabilecek dişli yüzeyi olmayan dış zarf ve kapak
>> Artan boyayı saklamak için paket ile verilen tapalar
>> Boya eklemek için huni ve temizleme kabı seçenekleri

>> Duvara asılabilen kutu içinde kullanmaya hazır, 50 esnek kap ve kapak <<
>> Hassas renk tutturmayı sağlayan sabit boya akışı <<
>> Baş aşağı dahil her açıda boya atabilme <<

DeKups tek kullanımlık esnek boya kabı seti
DeKups tek kullanımlık esnek boya kabı seti – 50 esnek
kap, 50 kapak, 20 disk filtre, 10 çubuk filtre, ve 10 tapa
Parça No: DPC-610-K50

Çok kullanımlı kapak ve
zarf seti
Parça No: DPC-611-K2

Adaptör, DeVilbiss GTI, PRI,
GFG, Binks M1G, Sharpe Cobalt,
Platinum & Titanium için
Parça No: DPC-80

Disk Filtre Seti – 125 mikron
Parça No: DPC-42-K20

Adaptör, Sata NR 2/3000, RP, KLC,
MCB & Jet 90 serisi, Sata QCC
tabancalar & Sata 96719 için
Parça No: DPC-10

Çubuk Filtre – 200 mikron
Parça No: DPC-27-K10

Plastik huni
Parça No: DPC-22-K3
Temizleme kabı
Parça No: DPC-8-K2

CEREN SERVİS EKİPMANLARI
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Adaptör, Sata NR95,
Iwata LPH-400 & W400LV için
Parça No: DPC-11

Tapa seti
Parça No: DPC-6-K10

Ölçme cetvelleri
2:1 & 3:1 ve 4:1 & 5:1
Parça No: DPC-62-K10 – 2:1 & 3:1
Parça No: DPC-63-K10 – 4:1 & 5:1
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