
MOBILNÍ, LEHKÝ A SNADNO OVLADATELNÝ

MLŽENÍ PROSTOR S MINIFOGGEREM® III

• Automatické mlžení s volitelným časovačem

• Teleskopický nástavec s délkou až 3,5 m

• Jednotka MiniFogger® III se 4 tryskami pro rozptyl v rozsahu 
360° a s velikostí kapek menší než 10 mikronů, která zajistí, že 
okolní povrchy zůstanou suché

• Regulátor tlaku vzduchu

• Možnost nastavení různých průtoků

• Tlak kapaliny 6 barů

*Mlžení vyžaduje externí zdroj tlakového vzduchu

SPREJOVÁNÍ POVRCHŮ S VYMĚNITELNOU PISTOLÍ

• Snadné a pohodlné ruční sprejování: Vlastnosti zvyšující 
produktivitu zahrnují ergonomicky tvarovanou rukojeť pistole, 
která minimalizuje únavu operátora, a teleskopickou rukojeť 
pro snadnou mobilitu a dosah do vzdálenosti 6 m.

• Odolné provedení: Stříkací pistole je vyrobená z odolných, 
chemicky rezistentních materiálů a je vybavena koncovou 
tryskou z nerezové oceli. Nádrž je nárazuvzdorná a odolná 
vůči oděru a korozi.

• Nastavení nízkého a vysokého průtoku

Podívejte se na video  
ilustrující mlžení prostor na 

sprayblog.eu

Podívejte se na video  
ilustrující přímé sprejování 
povrchů na sprayblog.eu

FOGJET® 
SPRAYCART
DEZINFEKCE  
A SANITACE 

FogJet® SprayCart kombinuje přenositelnost, přesnost a pohodlí pro dosažení optimálních 
výsledků sanitace a dezinfekce. Kompaktní a lehká jednotka se snadno přemisťuje a vejde 
se i do stísněných prostor. Systém umožňuje přímé sprejování libovolných povrchů nebo 
dezinfekci prostor pomocí automatizovaného mlžení v rozsahu 360°. 

Mezi komfortní vlastnosti systému patří:
• Za provozu plnitelná nádrž o objemu 30 l
• Dvě dobíjecí baterie umožňující sprejovat až 4 hodiny na jedno nabití
• Kompatibilita s většinou dezinfekčních a dezinfekčních prostředků



FOGJET® SPRAYCART DEZINFEKCE A SANITACE 
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Kapacita nádrže: 30 l

Hmotnost: 11,6 kg bez náplně / 41,6 kg s náplní

Průtok: 18 l/h při 4 barech

Rozměry:  
Š 450 mm / H 360 mm / V 1050 mm (V 1600-3500 mm s MiniFoggerem® III)

Spotřeba tlakového vzduchu: 30-45 Nl/min při 2,5–4,0 bary na trysku

Pistole a nástavec TriggerJet®

MiniFogger® III

FogJet® SprayCart je kompatibilní s většinou sanitačních a dezinfekčních prostředků. Před aplikací jakéhokoliv 
chemického prostředku prosím konzultujte bezpečnost a účinnost jeho použití se svým dodavatelem.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WWW.SPRAY.COM

FOGJET® MISTINGCANNON  
PRO SANITACI A DEZINFEKCI VELKÝCH PROSTOR

FOGJET® SPRAYGATE  
PRO DEZINFEKCI A SANITACI OSOB

DALŠÍ MOŽNOSTI SANITACE A DEZINFEKCE


