PRODUCT
INFORMATIE

POWER & MINI SPRAY SPROEIKOPPEN
Zowel de Power Spray (spuitpistool) als de Mini Spray (spuitmond) van Tru Design zijn ideaal voor gebruik in de tuin, aan boord
en voor industrieel gebruik. Bij loslaten stopt de waterstraal automatisch.

POWER SPRAY
(Spuitpistool)
Het spuitpistool is gemaakt van oerdegelijk nylon 6 polymeer.
Elk gewenst spruitpatroon – van harde straal tot een fijne
sproeiregen – is in een handomdraai te selecteren. Tijdens
gebruik kan de hendel worden vastgezet om een al te
vermoeide hand te voorkomen.
De slangtule is verkrijgbaar in drie maten (13 mm, 19
mm en 25 mm). Het pistool is bovenop voorzien van
een oog om hem gemakkelijk weg te kunnen hangen.
Gebruik in combinatie met van de Tru Design Hose Clamp (slangklem)
geeft extra houvast en voorkomt bovendien schade of verwondingen
bij ongecontroleerde bewegingen of vallen. Bij traditionele (roestvast)
stalen slangklemmen is de kans daarop veel groter.

MINI SPRAY
De spuitmond is van ABS en wordt veel gebruikt in de
melkveehouderij voor het wassen van de spenen. De
spuitmond wordt eenvoudig geactiveerd door de tuit in
te duwen.
Evenals bij het spuitpistool stopt de waterstraal automatisch bij loslaten.
Bij een lage waterdruk geeft de spuitmond een fijne sproeiregen.

EIGENSCHAPPEN en PLUSPUNTEN
Eigenschap :

Pluspunt :

Vervaardigd van UV-bestendig polycarbonaat
polymeer

Zeer sterk en toch licht. Ongevoelig voor UV en verkleurt niet in
zonlicht.

Automatische stop

Alle modellen stoppen automatisch de waterstroom bij loslaten,
hetgeen water bespaart.

Dubbele O-ringen

Soepele bediening en betere afdichting

In diverse maten leverbaar (13mm – 25mm)

Bruikbaar voor diverse maten slang

RVS veren

Duurzaam en corrosievrij.

Assortiment spuitpistolen

Rood - Het originele model. met een ¾” BSP binnendraad voor de montage van een slangtule of dergelijke.
Voor bijpassende slangtules zie onderaan deze brochure.
Zwart - Zoals Rood, maar minder opvallend van kleur. Zwart is voorzien van een 13 mm slangadapter of indien gewenst met
een koppeling.
Luchtpistool - Ideaal voor alle persluchttoepassingen. Zeer geschikt voor houtbewerkingsindustrie. De gemakkelijk regelbare
luchtstroom voorkomt stuiven van stof. Inclusief adapter met ¼”BSP buitendraad (3/8” eveneens verkrijgbaar)

EVENEENS VERKRIJGBAAR

SLANGKLEMMEN:
oerdegelijk nylon met RVS
bevestiging.
(zie voor meer gegevens de Hose
Nozzle Accessories
Product brochure)

SLANGTULES:
bijpassend bij alle
modellen

RESERVEONDERDELEN:
naald,
o-ring, veer & moer

CATALOGUSNUMMERS
Cat No.

Omschrijving

Min.
leveromvang

0685A

Power Spray Sproeikop – Rood

(zonder tule)

0685M

Power Spray Sproeikop – Zwart

(met 13mm slangadapter)

Barcode

10 stuks

-

1 stuk

-

0685AIR

Power Spray Air Gun – Rood

(met ¼” BSP buitendraad)

10 stuks

0889A

Mini SpraySproeikop – Rood

(geen slangadapter nodig)

10 stuks

-

Min.
leveromvang

Barcode

Cat No.

Omschrijving

0422A

Power Spray Tule – 13mm tule

(zwart)

1 item

-

0422B

Power Spray Tule – 19mm tule

(zwart)

1 item

-

0422C

Power Spray Tule – 25mm tule

(zwart)

1 item

-

0724B

Power Spray Klikkoppeling

0748B

Power Spray Air Tule met /8” BSP buitendraad

0685S

Power Spray set reserveonderdelen (niet voor luchtpistool)

3

(zwart)
(zwart)

1 item

-

1 item

-

1 set

-

De in het bovenstaande weergegeven productinformatie is naar beste weten accuraat en betrouwbaar. Tru Design Plastics Ltd. is niet aansprakelijk voor pistolen en spuitmonden die onjuist zijn
geïnstalleerd of waarbij afwijkende onderdelen of onderhoudsmethodes zijn toegepast. De prestatiegegevens zijn specifiek en mogelijk onderhevig aan variaties als gevolg van normale c.
productietoleranties. Tru Design Plastics Ltd. behoudt zich ten alle tijde het recht voor om zonder aankondiging prestatiegegevens of specificaties te wijzigen. Tru Design Plastics Ltd, alle HR
rechten voorbehouden.

