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Pistolet y  lak iernicze

Profesjonalny mini pistolet lakierniczy z dyszą 1.2 
ANI ITALY R150-T HPS

Pistolet lakierniczy R150-T to narzędzie w pełni profesjonalne 
dedykowane do precyzyjnego lakierownia drobnych elementów, prac arty-
stycznych, miejscowych napraw lakierniczych etc. 

Wyposażony jest w 3 wygodne pokrętła regulacji ( ilość towaru, przepływ 
powietrza, szerokość strumienia).

R150-T standardowo dostarczany jest z dyszą 1.2mm. 
Opcjonalnie dostępne są dysze:

• 0.5     • 0.8     • 1     • 1.1     • 1.2mm.

W komplecie:

• pistolet lakierniczy R150-T
• kubek 100ml (z pokrywką niekapiącą)
• szczoteczka
• klucz płaski
• czyściki

Technologia HPS
jest systemem wysokiej atomizacji produktu zaprojektowanym przez 
firmę ANI. System ten zapewnia wydajność lepszą bądź równą pistoletom 
HVLP i LVLP przy  zachowaniu ciśnienia pracy jak w standardowych pisto-
letach lakierniczych.

Produkt posiada Deklarację CE 2006/42/EEG oraz spełnia wymogi dyrekty-
wy 94/9 WE ATEX zgodną z normami: EN 12215, EN 1953, EN 1355, CEI CLC/
TR 50404, EN 13463-4. EX II 3 G Ex c - IIA T4

model: R150-T

Model Ciśnienie
(bar)

Masa
(g)

Zużycie powietrza
(l/min)

Pojemność 
zbiornika

(ml)

Wejście  
zasilające

(cal)

R150-T 1.7 - 4.0 390 Dysza: 1.2 = 148 100 1/4

MAŁE
GABARYTY
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Pistolet y  lak iernicze

Pistolet lakierniczy ANI Italy HVLP/HPS

to narzędzie włoskiej renomowanej marki ANI 
ze zbiornikiem 0,5l. 
Opatentowany system HPS zapewnia lepszą atomizację produktu i 
oszczędza powietrze. Dzięki temu pistolet pracuje już przy ciśnieniu 2,5 
bara!

Wykonany jest z wysokogatunkowych materiałów: zbiornik z nylonu, 
uszczelnienia z teflonu PTFE, obudowa i inne elementy z aluminium i stali 
nierdzewnej.

Produkt posiada certyfikat EX II 3 G Ex c - IIA T4.

model: F150 PLUS S

Model Ciśnienie
(bar)

Masa
(g)

Zużycie powietrza
(l/min)

Pojemność 
zbiornika

(l)

Wejście  
zasilające

(cal)

F1 PLUS S 1.5 - 4.0 384 Dysza: 1.2 = 148 0.5 1/4

F150 PLUS/S/SP 2.5 - 7 450 - 0.5 1/4

Pistolet lakierniczy do gęstych materiałów.

Włoski, oryginalny pistolet lakierniczy ANI, 
wyposażony w zbiornik ciśnieniowy. Takie rozwiązanie pozwala nakładać 
gęste materiały. 

Seria pistoletów lakierniczych F150 charakteryzuje się wysoką jakością 
wykonania i ergonomią. Pistolet lakierniczy F150/PLUS/S/SP  z system 
wysokiej i efektywnej atomizacji produktu.

model: F150/PLUS/S/SP
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Uniwersalny pistolet lakierniczy ANI - Italy

F1/S to najpopularniejszy pistolet lakierniczy w naszej ofercie. 
Sprawdzony w różnych warunkach pracy, również przy produkcji mebli.

Standardowo w pistolecie lakierniczym zamontowana jest dysza 1,5mm. 

W ofercie dostępne są również inne dysze lakiernicze w następujących 
wymiarach: 
• 1,2
• 1,8
• 2,0
• 2,5mm

Pistolet y  lak iernicze

model: F1/S

Model Ciśnienie
(bar)

Masa
(g)

Zużycie powietrza
(l/min)

Pojemność 
zbiornika

(l)

Wejście  
zasilające

(cal)

F1/S 1.5 - 4.0 390 Dysza: 1.5 = 198 0.5 1/4

F1/E 3.5 - 4.0 403 Dysza: 1.5 = 170 1.0 1/4

Pistolet lakierniczy ANI

Profesjonalny pistolet lakierniczy włoskiej marki ANI 

z dolnym zbiornikiem aluminiowym o pojemności 1000 ml. 
Pistolet posiada regulację wielkości strumienia farby oraz regulację 
wydatku farby. 

Dostarczany jest z dyszą 1,5mm.

• maksymalna szerokość natrysku 150mm
• maksymalny wydatek farby 0,25 l/min

model: F1/E


