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Postřikovače určené pro stavebnictví a další průmyslová odvětví
Značková kvalita,
která se vyplatí:
- Náhradní díly dostupné
20 let

subject to technical changes!

- Řada účelného příslušenství

www.mesto.de

3237FP

Olejivzdorný-pro stavby

Ergonomicky tvarovaný
spouštěcí ventil

Bezpečnostní
aretace
zabraňující
nechtěnému
úniku postřiku
Pístový manometr se
zabudovaným
pojistným ventilem

Olejivzdorná 200 cm
hadice a filtr
NOVINKA

Plastové čerpadlo
s ergonomickým držadlem
Integrovaná nálevka
pro plnění

Optimální ochrana rozprašovací a
prodlužovací trubky

Doplňkové příslušenství:
přetlakové ventily (6209NA
a 6209NB) k našroubování
na postřikovač pro tlakování
kompresorem.
Postřikovací mosazná trubka
50 cm, otočná 360°,
s mosaznou tryskou
NOVINKA

Značková kvalita,
která se vyplatí:
- Náhradní díly dostupné
20 let

Filtrační prvek
zabraňuje ucpání trysky

Stupačky pro pevnou
polohu při čerpání

- Řada účelného příslušenství

Stabilita díky velké
základní ploše i při
nerovném povrchu

www.mesto.de

PROFI PLUS 3275P/3270P
Profesionální model nejvyšší kvality v 5l a 10l verzi

Ergonomický ruční ventil se
zabudovaným filtrem
NOVINKA

Spirálová hadice včetně
filtru, délka 250 cm
Plastové čerpadlo s ergonomickým držadlem a
ocelovým táhlem pístu
Kryt nalévacího otvoru
zabraňující vniknutí
nečistit

Pístový manometr se zabudovaným
pojistným ventilem

Optimální ochrana
rozprašovací a prodlužovací
trubky

Integrovaná nálevka
pro plnění

Doplňkové příslušenství:
praktický pojízdný vozík
(3960D)

Ventil vzduchu pro tlakování
kompresorem” (6209NA a
6209NB)

Značková kvalita,

Postřikovač lze nosit na boku
nebo lze přikoupit zádové
popruhy jako doplňkové
příslušenství (7121M)

která se vyplatí:
- Náhradní díly dostupné
20 let
- Řada účelného

Mosazná kuželová tryska
80-01E s filtrem pro efektivní
aplikaci postřiku

Stabilita díky velké
základní ploše i při
nerovném povrchu
0219

příslušenství

Stupačky pro
pevnou polohu při
tlakování

www.mesto.de

FERROX PLUS 3565P/3585P
Profesionální pomocník pro separační přípravky v 6l a 10l verzi
Spirální hadice 250 cm
s velkým dosahem

Ergonomický ruční ventil
se zabudovaným filtrem
NOVINKA

Profi čerpadlo z mosazi
s ergonomickým
držadlem pro pohodlné
čerpání a nošení
Kryt nalévacího
otvoru zabraňující
vniknutí nečistit

Přihrádka s náhradními díly
(např. těsnění)

Optimální ochrana rozprašovací a
prodlužovací trubky

Vyměnitelný
pojistný ventil a
manometr
Nosit lze na straně (3565P)
nebo na zádech (3585P)
Ocelová nádoba,
potažená plastem,
zvláště vhodná pro
náročné podmínky

Držák čerpadla
Postřikovací trubka 50 cm z
mosazi, otočná 360°
Bezpečností svorka
hadice - pro zajištění
ještě větší spolehlivosti
spojení

Stabilita díky velké
základní ploše i při
nerovném povrchu

Značková kvalita,
která se vyplatí:
- Náhradní díly dostupné
20 let

Stupačky pro pevnou
polohu při tlakování
Zvláštní příslušenství:
Pojízdný
vozík
(3965)

0219

Zvláštní příslušenství:
ventil k našroubování na
postřikovač k tlakování
kompresorem.

- Řada účelného příslušenství
Mosazná kuželová
tryska 80-01E s filtrem
pro efektivní aplikaci
postřiku

www.mesto.de

INOX PLUS 3595P/3615P
Profesionální pomocník pro separační přípravky v 6l a 10l verzi

Spirální hadice 250 cm
s velkým dosahem

Ergonomický ruční ventil
se zabudovaným filtrem

Profi čerpadlo z mosazi
s ergonomickým
držadlem pro pohodlné
čerpání a nošení
Kryt nalévacího
otvoru zabraňující
vniknutí nečistit

Přihrádka s náhradními
díly (např. těsnění)

Vyměnitelný
pojistný ventil a
manometr
Optimální ochrana rozprašovací a
prodlužovací trubky
Nosit lze na straně (3595P)
nebo na zádech (3615P)
Držák
čerpadla
Nádrž z nerezové oceli díky své robustnosti
vhodná i pro
nejnáročnější podmínky

Postřikovací trubka 50 cm z
mosazi, otočná 360°

Bezpečností svorka
hadice - pro zajištění
ještě větší spolehlivosti
spojení

Stabilita díky velké
základní ploše i při
nerovném povrchu

Značková kvalita,
která se vyplatí:
- Náhradní díly dostupné
20 let

Stupačky pro pevnou
polohu při tlakování
Zvláštní příslušenství:
Pojízdný vozík
(3965)

Zvláštní příslušenství:
ventil k našroubování na
postřikovač k tlakování
kompresorem.

- Řada účelného příslušenství
Mosazná kuželová
tryska 80-01E s filtrem
pro efektivní aplikaci
postřiku

www.mesto.de

Tlakové postřikovače
Plnící objem
Celkový objem

5.01

5.01

10.01

6.01

10.01

6.01

10.01

7.0I

8.0 I

12.5 I

9.0 I

13.01

9.01

13.0I

Provozní tlak

3bar

3bar

3 bar

6bar

6bar

Váha

1.7kg

2.6 kg

3.1k g

4.8kg

5.5 kg

Nádri

p l astová

p l a stová

p l astová

6 bar

6 bar

kg

4.7kg

43

ocelová, polyesterový plášť

nerezová ocel

ne rezová ocel

Ramenní popruh

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Zádové popruhy

NE

volitelně 7121M

volitelně 7121M

volitelně 7121M

ANO

volitelně7121M

ANO

(®

Těsnění • VITON
Použití

pH 5 -9•

Trysky

® (® (®) ®
M

M

pH 5 - 9'

pH 5 -9'

mosazná tryska pro plošný postřik s filtrem
°

mosazná

mosazná

mosazná

aždolOOcm

aždo300cm

aždo300cm

Trubka postřiku otočná o 360 , délka 50 cm
Prodlužovací trubka- volitelné příslušenství

olejiodolná,
průhledná,
200cm

Hadice

spirálová,
250cm

spirálová,
250cm

M

mosazná tryska pro plošný postřik s filtrem

mosazná

mosazná
aždo 300cm

spirálová. 250 cm s bezpečnostní
svorkou

Bezpečnostní ventil

ANO

Manometr

ANO

Ergonomický ruční ventil

ANO

ANO, s filtrem

ANO, s filtrem

ANO, s filtrem

integrované

integrované

integrované

NE

ANO

ANO

ANO

Extra velké plnicí hrdlo
Kryt plnicího otvoru
Držák trubky postřiku
Čerpadlo

ANO

ANO

ANO, vyměnitelný

M

pH 5-9'

M

�
pH 5-9'

mosazná tryska pro plošný postřik s filtrem
mosazná

mosazná

až do 300cm

aždo300cm

spirálová. 250cm s
�zpečnostní svorkou

spirálová. 250on s
bezpečnostní svorkou

ANO, vyměnitelný

ANO, vyměnitelný

ANO, vyměnitelný

ANO, vyměnitelný

ANO, vyměnitelný

ANO, vyměnitelný

ANO, vyměnitelný

ANO, vyměnitelný

ANO, s filtrem

ANO,sfiltrem

ANO, s filtrem

integrované

integrované

integrované

integrované

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

mosazné, � 38
mm

mosazné,� 38mm

mosazné, � 38mm

ANO, vyměnitelný

plastové l,7j � mn s
ocelovou pístnicí

plastové (2)38
mm

pH 5 -9'

pH 5 -9•

(®)

mosazné,� 38
mm

Přihrádka na náhradní díly

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

Po jízdná kolečka• volitelné příslušenství

NE

volitelně3960D

volitelně3960D

volitelně (3965)

volitelně 3
( 965)

volitelně 3
( 965)

volitelně (3965)

Držák čerpadla

NE

NE

NE

ANO

ANO

volitelně

Vzduchový ventil pro tlakování

6209NA/NB

kompresorem

volitelně

volitelně

6209NA/NB

6209NA/NB

volitelně

ANO

ANO

volitelně

volitelně

6222NA/NB
6210NA/NB
6215NA/NB

6210NA/NB,
6215NA/NB, 6222NA/NB

• Zašlete nám bezpečnostní list konkrétního přípravku (látky kterou se chystáte použít) a my Vám po konzultaci doporučíme nejvhodnější řešení

Příslušenství
Pojízdná sestava

Konstantní průtokový ventil

Pro snadnou manipulaci i na
nerovném povrchu

Pro dosaženi stálého tlaku a rovnoměrnné (ekonomické} aplikace přípravku

3965

1520MK

1520MM

1520MG

1 bar

1,5bar

2 bar

3960D

Použitelné promodely
INOXa FERROX
Použitelné pro modely
PROFI

Vzduchový ventil pro tlakování kompresorem
Všechny verze kompresních vzduchových ventilu jsou na bízeny ve dvou variantách . Rozdíl je
ve způsol:xJ připojení k tlakovému vedení.
A=Připojení ventilů pneumatik

6209NA 3 bar
6209NB
6215NA 6 bar
6215NB
6222NA
6222NB

6bar

B=Zásuvná spojka

Náhradní díly
Výrobce garantuje
dostupnost
náhradních dílů po
dobu minimálně
20-ti let

6222NA/NB
6210NA/NB
6215NA/NB

