
ПОЧИСТВАНЕ

Професионална безжична 
електростатична пръскачка - раница
Професионалната безжична електростатична пръскач - раници е създадена, за 
да позволи на професионалиста да покрие до 23 000 квадратни метра с един 
резервоар с течност (покритието на резервоар е определено чрез вътрешни 
тестове, като се използва скорост на потока и размер на частиците). Освен това 
е проектирана да спести време и труд, да пръска по-малко течност и да покрива 
повече повърхности. Пръскачката разполага с патентована технология, която 
осигурява електрически заряд на разтворите, което им позволява да покрият 
проводимите повърхности по ефективно и равномерно. Двойно заредени 
частици обгръщат всички проводими повърхности - сенчести, вертикални и 
отдолу.
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Решения за безопасност на храните



FSS Номер на продукта Описание на материала

#65000-01-00 Професионална безжична електростатична пръскачка - раница

Дюза  
Настройка 1

Дюза  
Настройка 2

Дюза  
Настройка 3

Форма на дюзата Пълен конус Пълен конус 120° Fan
Размер на частиците 40 микрона 80 микрона 110 микрона
Дебит 3.4унции(96,38г)/мин 5.1унции(144.58г)/мин 13.4унции(379.88г)/мин

Време за изразх. на резерв. 84 мин 56.5 мин 21.8 мин

Покритие на 1 резервоар * 2136,77 m² 1913.80 m² 1217.03 m²

Резервоар/зареждане 2,9 4,2 11
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Решения за безопасност на храните

Професионална безжична електростатична пръскачка - раница

Дръжка за лесно носене

Удобни каишки 
за носене

8.52л резервоар за лесно пълнене

Клапан за бързо освобождаване

Ергономична дръжка с ключалка 
за комфорт и безопасност

Регулируема дюза 3 в 1

Технология с двойно 
зареждане за максимално 
покритие

Издръжлив: Стъклен корпус

Дълготряйна батерия VP20A 
(4ч време заа работа)

Спецификации на 
продукта
Захранване: Безжичен
Резервоар: 2.25 gal / 8.52 л  
Тегло (празен): 10 lbs /4.54 kg
Тегло (пълен): 28.8 lbs / 13.06 кг
Оптимален обхват на 
разпръскване: 4-6 ft / 1.22-1.88м
Ниво на звука: 
(За ISO 11203 @ 1 метър): 62 dBa

Ideal for Disinfecting, Sanitizing, Odor Removal, 
Decontamination, Pesticides/Fertilizing & More

VP200ESK

www.victorycomplete.com

Professional Cordless 
Electrostatic Handheld Sprayer

Saves 
Time

Saves 
Money

Provides
Better 

Coverage

1.21м Маркуч 

Съдъргабие на комплекта #65000-01-00
(1) Професионална безжична електростатична пръскачка - раница
(1) Професионална 16.8V 3400mAh литиево-йонна батерия
(1) Професионално зарядно устройство 16.8V
(1) Гаечен ключ
(1) Дюза 3 в 1 (40/80/110 микрона)
(1) Раница 2.25 галонa / 8.52 л резервоар
(1)12-инчова (30,48см) удължителна пръчка
Допълнителни аксесоари и резервни части са достъпни на нашия уебсайт.

56762 0402 1120




