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GRACO TritonTM 308
Souprava pro provádìní finálních nástøikù døeva a kovù
Popis
TRITON 308 je vzduchem pohánìná støíkací
souprava s membránovou pumpou Regulus.
S Tritonem dosáhnete vysokokvalitní dekorativní
finální nástøiky barev, plnièù, lepidel a lakù na
døevo a kov. Triton pøedstavuje efektivnìjší volbu
v porovnaní s konvenèními tlakovými zásobníky
nebo standardními membránovými pumpami.
Pumpa je charakteristická minimálními pulzy
paprsku støíkaného materiálu. Rychlá zmìna
odstínù barev a malá spotøeba øedidel pøi
vymývání soupravy zefektivòuje práci, šetøí èas
a peníze.

Technické parametry
Maximální tlak materiálu :
do 7 barù
Maximální tlak vzduchu :
do 7 barù
Maximální výtok z pumpy:
32 litrù / minutu....... pøi 212 cyklech / minutu
Prùtok pumpou za jeden cyklus: 160 ml
Závit pøipojení vzduchu:
1/4" npt(f)
Závit výstupu materiálu:
3/8" npt(m)
Spotøeba vzduchu:* vzduchové støíkání = pistole 424 l/min + pumpa 43 l/min = 467 l/min
* HVLP = pistole HVLP 622 l/min + pumpa 43 l/min = 665 l/min
* elektrostatika = pistole PRO3500 424 l/min+pumpa 43l/min=467 l/min
Hladina akustického tlaku (vzdálenost 1 metr)pøi výtlaku materiálu 2,8 barù: 69 dBa
Hmotnost soupravy: * na 20 litrový soudek (hliníková / nerez) : 13,2 kg / 16,2 kg
* na ètyøech nožièkách (hliník / nerez): 12,7 kg / 15,0 kg
* na zeï (hliník / nerez): 11,8 kg / 15 kg
Návod k opravì:
instrukce 309-303 a 309-304
Návod k obsluze: instrukce 309-305

Soupravy - výbìr, náhradní díly a pøíslušenství
233-475 TRITON-AL308, ètyønožka, vzduch.pistole DELTA s 1,4 mm tryskou, hadice 7,6m
233-477 TRITON-AL308, ètyønožka, HVLP pistole DELTA , hadice7,6m,regul. tlaku materiálu
233-479 TRITON-SST308,ètyønožka,elektrostatic. pistole,hadice7,6m,regul. tlaku materiálu
233-468 TRITON-AL308, soudek, vzduch.pistole DELTA s 1,4mm tryskou, hadice 7,6m
233-471 TRITON-SST308,soudek,HVLP pistole DELTA,hadice 7,6m, regul. tlaku materiálu
233-491 TRITON-AL308, na zeï, HVLP pistole DELTA, hadice 7,6m, regul. tlaku materiálu
233-483 TRITON-SST308, vozík, vzduch.pistole DELTA, hadice 7,6m
233-500 TRITON 1:1 membránová pumpa, AL - hliníková
233-501 TRITON 1:1 membránová pumpa, SST - nerezová
239-561 DELTA HVLP støíkací pistole, tryska 1,4mm,
239-542 DELTA vzduchová støíkací pistole, tryska 1,4mm
233-498 náhradní hadice 7,6 metru-vzduch + materiál, na pistoei DELTA

