
LEKKI, MOBILNY I PROSTY W OBSŁUDZE

ZAMGŁAWIANIE POMIESZCZENIA  
ZA POMOCĄ MINIFOGGER® III

• Automatyczne zamgławianie z opcjonalnym timerem

• Teleskopowe ramię o zasięgu do 3,5 m

• Jednostka MiniFogger® III z 4 dyszami do rozpraszania we 
wszystkich kierunkach i wielkością kropli mniejszą niż 10 
mikronów w celu uniknięcia namaczania powierzchni

• Regulator ciśnienia sprężonego powietrza

• Wiele możliwych ustawień natężenia przepływu

• Ciśnienie cieczy 6 bar

*Zamgławianie wymaga zewnętrznego  
źródła sprężonego powietrza

NATRYSK POWIERZCHNIOWY PRZY UŻYCIU 
WYMIENNEGO PISTOLETU ROZPYLAJĄCEGO

• Łatwe i wygodne rozpylanie ręczne: Funkcje zwiększające 
produktywność obejmują uchwyt dopasowany do dłoni, który 
pomaga zredukować zmęczenie oraz teleskopowy wysięgnik 
zapewniający zasięg 6 m i łatwą mobilność

• Trwałość: Pistolet natryskowy jest wykonany z trwałych, 
odpornych chemicznie materiałów i wyposażony w rozpylacz 
ze stali nierdzewnej; Zbiornik jest odporny na ścieranie, 
korozję i uderzenia

• Możliwe ustawienie niskiego i wysokiego natężenia przepłwu 

Zobacz film  
na temat zamgławiania  

pomieszczeń na  
sprayblog.eu

Zobacz film  
na temat rozpylania  

powierzchniowego na  
sprayblog.eu

FOGJET® 
SPRAYCART
DEZYNFEKCJA 
I SANITYZACJA 

FogJet® SprayCart łączy mobilność, precyzję i wygodę, zapewniając optymalne wyniki 
dezynfekcji i sanityzacji. Kompaktowa, lekka jednostka mieści się w ciasnych przestrzeniach i 
jest łatwa do przenoszenia. System może rozpylać bezpośrednio na dowolną powierzchnię lub 
automatycznie zamgławiać we wszystkich kierunkach, w celu dezynfekcji pomieszczenia. 

Funkcje i korzyści:
• Zbiornik o pojemności 30 l, który można uzupełniać podczas rozpylania
• 2 akumulatory, które zapewniają 4 godziny rozpylania na jednym ładowaniu
• Kompatybilny z większością środków sanityzujących i dezynfekujących



FOGJET® SPRAYCART DEZYNFEKCJA I SANITYZACJA 
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Pojemność zbiornika: 30 l

Waga: 11,6 kg pusty / 41,6 kg pełny

Przepływ: 18 l / h przy 4 barach

Wymiary:  
Szer. 450 mm / Gł. 360 mm / Wys. 1050 mm (1600-3500 mm Wys. Z MiniFogger® III)

Zużycie sprężonego powietrza: 30-45 Nl / min przy 2,5-4,0 bar na dyszę

Pistolet natryskowy TriggerJet® wraz z przedłużaczem

MiniFogger® III
FogJet® SprayCart jest kompatybilny z większością środków sanityzujących i dezynfekujących. Przed rozpyleniem 
jakiejkolwiek substancji chemicznej należy sprawdzić profil bezpieczeństwa i skuteczności u dostawcy środków 
chemicznych.

WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH NA WWW.SPRAY.COM

FOGJET® MISTINGCANNON DO DEZYNFEKCJI  
I SANITYZACJI DUŻYCH POWIERZCHNI

FOGJET® SPRAYGATE DO OSOBISTEJ  
DEZYNFEKCJI I SANITYZACJI

WIĘCEJ DOSTĘPNYCH OPCJI DEZYNFEKCJI I SANITYZACJI


