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ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ-ΤΑΧΥΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 

Πιστόλι Deltalyo HVLP 
DL6000WB  
Άνω δοχείο - οικολογικό - 
χαµηλής πίεσης - ειδικό για 
υδατοδιάλυτα χρώµατα 
Βαλιτσάκι µε ρυθµιστή 
πίεσης & µανόµετρο - σετ 
ανταλλακτικών 

Πιστόλι Deltalyo LVLP 
DL3000WB  
Άνω δοχείο - οικολογικό - 
χαµηλής πίεσης 
Βαλιτσάκι µε ρυθµιστή 
πίεσης & µανόµετρο - σετ 
ανταλλακτικών 

Πιστόλι Αερογράφος 
Deltalyo LVLP DL2000WB  
Άνω δοχείο - οικολογικό 
χαµηλής πίεσης 
Μπέκ 1,0 & 1,2 

Πιστόλι MAXAIR 30 για 
αστάρια & χρώµατα 
Άνω δοχείο 
Μπέκ 1,4 & 1,7 
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ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ-ΤΑΧΥΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 

Μανόµετρο - ρυθµιστής 
πίεσης πιστολιών 

∆οχείο πλαστικό για 
όλα τα πιστόλια βαφής 
µε 4 αντάπτορες 

VICTORIA 2015 ECO & T 
 
Πιστόλι οικολογικό νέας 
τεχνολογίας, χαµηλής 
πίεσης (2,5 ΑΤΜ) µε 
µείωση της νέφωσης 35% 
και µεγάλη βεντάλια 
οχήµατος 8. 
Άνω δοχείο, µε 
ενσωµατοµένο ρυθµιστή 
πίεσης και µανόµετρο 
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ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ-ΤΑΧΥΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 

VICTORIA 2015 ECO & T 
AQUA 
 
Πιστόλι οικολογικό νέας 
τεχνολογίας, ειδικό για 
υδοδιάλυτα χρώµατα, 
χαµηλής πίεσης (2,5 ΑΤΜ) µε 
µείωση της νέφωσης 35% και 
µεγάλη βεντάλια οχήµατος 8. 
Άνω δοχείο, µε ενσωµατοµένο 
ρυθµιστή πίεσης και 
µανόµετρο 

VICTORIA 2017 
 
Συµβατικό πιστόλι άριστης 
ποιότητας 
Άνω δοχείο και ρύθµιση 
πίεσης 

VICTORIA 2009 ECO & T 
 
Ίδια χαρακτιριστικά µε το 
2015 
Κάτω δοχείο µε επικάλυψη 
τεφλόν για εύκολο 
καθάρισµα 
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ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ-ΤΑΧΥΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 

VICTORIA 92 HVLP 
 
Πιστόλι οικολογικό που 
λειτουργεί στις 2,8 ΑΤΜ και 
έχει την µικρότερη νέφωση 
Μεγάλη οικονοµία 
Έξοδος βελόνας από 
εµπρός 
Άνω δοχείο, µε 
ενσωµατοµένο φίλτρο και 
ρυθµιστή πίεσης 

VICTORIA 2002 
 
Ίδια χαρακτηριστικά µε το 
92 LIGHT  
Κάτω δοχείο µε επικάλυψη 
τεφλόν για εύκολο 
καθάρισµα 

VICTORIA 92 LIGHT 
 
Ελαφρύ συµβατικό πιστόλι 
Τέλεια εργονοµία και 
εφαρµογή στο χέρι 
Έξοδος βελόνας από 
εµπρός 
Άνω δοχείο, µε ρυθµιστή 
πίεσης 
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FURA 2200 ECO & T 
 
Οικολογικό πιστόλι άριστης 
ποιότητας 
Άνω δοχείο µε ενσωµατωµένο 
φίλτρο και ρύθµιση πίεσης 
αέρος επάνω στο πιστόλι 

FURA 33 
 
Συµβατικό πιστόλι για απλά 
χρώµατα - βερνίκια - αστάρια 
- στόκους πιστολιού 
Έξοδος βελόνας από εµπρός 
Άνω δοχέιο 

IMPER 9 STANDARD 
 
Ίδια χαρακτηριστικά µε το 
FURA 33 αλλά µε κάτω 
δοχείο 

MINI 2006 
 
Μικρό πιστόλι αερογράφος, µε 
µικρή ή µεγάλη βεντάλια 
Ιδανικό για βαφές µικρών 
επιφανειών - σβησίµατα κλπ 
Άνω δοχείο και ρύθµιση πίεσης 
αέρος επάνω στο πιστόλι 




