
SERIES 2: HIGH PERFORMANCE SPUITPISTOLEN



• Brede en rechtlijnige straal.
• Perfecte spreiding van de druppeltjes.
• Hogere applicatiesnelheid dus betere regelmaat.
• Laag verbruik van lucht en product : kostenbesparing,

bescherming van milieu en gebruiker!
• Respect voor originele colorimetrie : minder correcties.
• Uitzonderlijke finish : minder opknapwerk en zorgen.
• Minder onderdelens : minder herstellingen.
• Goedgekeurd door de grootste lakfabrikanten.

S : NIET ENKEL EEN LETTER, MAAR EEN
ECHTE EREMEDAILLE

De S in WS-400 en LS-400 is die van Superieur, superioriteit die voortvloeit uit de nieuwste
ontwikkelingen in de Series2. Dankzij de combinatie van het ergonomische design van Pininfarina, de 
geoptimaliseerde pré-atomisatie van de Split NozzleTM 2.0 en het rechtlijnige spuitbeeld, bevindt de 
Series 2 zich aan de kop van het klassement, ver boven andere spuitapparatuur.

DE TOEKOMST IN UW HAND!

EEN UNIEKE TECHNOLOGIE DIE UW 
VAKKENNIS TOONT!

CLICK-MAG CONCEPT 
De manometer DPG-1 
vormt een perfect geheel 
met het handvat.

SPLIT 
NOZZLE TM2.0 De 

fijnste en meest 
homogene 

verstuiving op de 
markt!

Ex h X

OBS BASES 1.3 OBS WS-400-SR2-OBS WS-400-02-OBS
2.0 370

255
BF BASES BF-S WS-400-SR2-BFS WS-400-03-BF 250

ETS BASES 1.3 ETS LS-400-SR2-13S06 LS-400-06 1.8 420 205

HD VERNIS
1.3 HD WS-400-SR2-13HD

WS-400-03 2.0 370
245

1.4 HD WS-400-SR2-14HD 250

NL/minbenaming typegebruik model luchtkap bar mm*

*Straalbreedte op een afstand van 150 mm.
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LUCHTVENTIEL 
grotere, identieke 
luchtdoorgangen 
optimaliseren de 

pulverisatie.

REGELKNOPPEN 
Vorm, positie en hoek 
maken het regelen makkelijk 
en  bevorderen de precisie.

TREKKER soepeler, reactief 
en ergonomisch, met 
kussentje voor de luchtpen 

PISTOOLLICHAAM korter, 
lichter en ergonomischer. 
Gehuld in een chroommantel 
van de nieuwste generatie.

DIGITALE UITVOERING 
Zeer resistente PVD 
afwerklaag. Geïntegreerde 
digitale manometer, 
afneembaar in minder 
dan 1 seconde.

www.viptools.be

Neerlandweg 12 
B-2610 Wilrijk
Tel: +32 3 844 52 52
Info@viptools.be

Découvrez la gamme complète 
et les autres buses disponibles !




