V1/V2

A TURBO retuspisztoly különlegéssge:
levegőmeghajtású, fordulatszám szabályazható turbina,
amely elér akár 20.000 fordulatot/perc.
Ezáltal egy, a festéktartályon keresztülvezető tűt nagy
sebességgel mozgat, amely minden alkalommal
minimális festéket visz magával.
Ezt a levegőfúvókából áramló levegő lefújja, így hajszálvékony vonalak előállítása is lehetséges és aprólékos
finom részletes munkák elkészítésére leszünk képesek.
Ezért egyedülálló a Paasche „Turbo“!
Ugyanez más rendszerű retuspisztollyal nem valósítható
meg. Ideális eszköz retusőrök, ilusztrátorok és művészek
részére.

Profi retuspisztoly, független duplaműködtetésű
billentyűvel, közepes és finom munkák elkészítéséhez
egyaránt alkalmas.
Jobb- “V” és balkezes “V V” kivitelben.
A festéktartályokat oldalt lehet csatlakoztatni, ez teszi
lehetővé a különböző ürtartalmú festéktartályok gyors
cseréjét..
V 1 / V V 1 pisztoly 0,15 mm-es,
V 2 / V V 2 pisztoly 0,25 mm-es szórófellyel van gyárilag
felszerelve. A csomagolásban mellékelve van 1 db fém
festéktartály (4 ml), 1db pisztolytartó, 1 db szerelőkulcs
a szórófej cseréléséhez. Evvel rögzíteni lehet a tömlőt is
(nem tartozék) a pisztolyhoz.

Tartalma: 1 db V 1 vagy V V 1 retuspisztoly VM 1 szórófely
készlettel (0,15 mm) felszerelve, VM 2 készlet (0,25 mm)
+ tű mellékelve és 1 db tömlő csatlakozókkal.
Cserélhető festéktartályok: 1 db fém (8 ml), 3 db üvegtartály (30 ml), 1 db pisztolytartót és 1 db szerelőkulcsot
a szórófejek cseréléséhez és a tömlő rögzítéséhez.
Sokoldalú profi retuspisztoly, független működtetésű
billentyűvel, amely lehetőségei cserélhető szórófejek
által a finom részletektől a nagy felületekig terjed.
Az alul csatlakoztatható festéktartály által gyors festékcsere lehetséges.
Kiszerelés: VL 1 pisztoly 0,20 mm-es szórófej
VL 3 pisztoly 0,35 mm-es szórófej
VL 5 pisztoly 0,50 mm-es szórófej
A csomagolásban mellékelve van 1 db fém festéktartály (8 ml),
1db pisztolytartó és 1 db szerelőkulcs a szórófej cseréléséhez.
Tartalma: 1 db VL 1 retuspisztoly VLM 1 szórófely
készlettel (0,20 mm) felszerelve, VLM 3- (0,35 mm)
és VLM 5 készlet (0,50 mm)+ tűk mellékelve és
1 db tömlő csatlakozókkal. Cserélhető festéktartályok:
1 db fém (8 ml), 2 db üveg (30 ml), 1 db üveg (90 ml),
pisztolytartót és 1 db szerelőkulcsot a szórófejek
cseréléséhez és a tömlő rögzítéséhez.
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Egyszerű működtetésű billentyűvel rendelkező,
könnyen kezelhető strapabíró retuspisztoly,
nemcsak hobby célokra, mert profi fényezők és
dekoratőrök is használják, finom és nagyfelületű
munkákhoz egyaránt. Az alul csatlakoztatható
festéktartály által gyors festékcsere lehetséges.
Kiszerelés: H 1 pisztoly 0,40 mm-es szórófej
H 3 pisztoly 0,60 mm-es szórófej
H 5 pisztoly 0,80 mm-es szórófej
A csomagolásban mellékelve van: 1 db fém
festéktartály (8 ml), 1db pisztolytartó, 1 db imbuszkulcs a szórófej cseréléséhez és 1 db szerelőkulcs.

Az AEC “Mini-Homokfúvó” egy sokoldalú műszer, amely
rengeteg felhasználási lehetőséget nyújt.
Grafikusok festékréteg visszaszedéséhez is alkalmazzák,
mert ez az eljárás nem károsítja a felületet, a kaparással
ellentétben. Üveg és fém gravírozásához, mattírozásához,
fafelület megmunkálásához is alkalmas, ha a megfelelő
port használjuk.
Ugyancsak alkalmas fogtechnikusi feladatokhoz is.
Enyhe rozsda és más hasonló felületi korroziók eltávolítása is elvégezhető vele.
Papírrestauráláshoz is használják, ahol felületi szennyeződésektöl tisztítják meg az eredeti iratokat, könyvoldalakat,
rajzokat stb.
Figyelem: ajánlott a munka végzése alatt védőmaszkot
használni!
AEX 6: erősen gravírozó por (alumíniumoxid) kb. 170g
AE 6: enyhén gravírozó por (habkőpor) kb. 170g
SSO 6: finoman gravírozó por (keményítőalapú) kb. 170g

Tartalma: 1 db H 1 retuspisztoly HM 1 szórófelykészlettel (0,40 mm) felszerelve, HM 3 készlet (0,60 mm)
és HM 5 készlet (0,80 mm) + tűk mellékelve.
1 db tömlő csatlakozókkal.
Továbbá, cserélhető festéktartályok: 1 db fém- (8 ml),
2 db üveg- (30 ml), 1 db üvegtartály (90 ml), pisztolytartó,
1 db inbuszkulcs a szórófej cseréléséhez és szerelőkulcs
a tömlő rögzítéséhez.

Tartalma: 1 db AEC Mini-Homokfúvó mint fent,
1 db tömlő csatlakozókkal és beépített csapadékleválasztóval, 1 üveg AEX 6 erősen gravírozó por,
1 db készüléktartó, 1 db szerelőkulcs a szórófej cseréjéhez és 5 db védőmaszk kartondobozban.

Retuspisztoly tartozékok, szervíz és alkatrészutánpótlás bizosítva!
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