
Kolejny unikatowy produkt z rodziny naszych przenośnych urządzeń 
pianowych! Centrum pianowe „Handy Foam” to zestaw nawet dla 

najbardziej wymagających użytkowników. Najnowsze osiągnięcie w 
dziedzinie urządzeń pianowych z firmową prądownicą pianową i 
zdejmowanym urządzeniem dozującym, które eliminuje konieczność 

stosowania zasysaczy, które powodują duży spadek ciśnienia. 
 
Centrum pianowe „Handy Foam” NIE powoduje spadku ciśnienia! To 
oznacza, że urządzenie może pracować przy niższych ciśnieniach w 
zakresie od 2 do 40 bar, przy lepszym zasięgu i stopniu rozprężenia 
niż kiedykolwiek przedtem! 
 
Wykonane z wysokiej jakości stopu aluminium, 

pokrytego w procesie NITUFF™ impregnowanym i  
anodyzowanym PTFE na głębokość 50 mikronów  
(standardowa warstwa anodyzowana: 20 mikronów).  

Standardowy kulowy zawór odcinający, również  
utwardzany w procesie NITUFF, zapewnia wieloletni  
okres niezawodnego użytkowania przy minimalnym  

zużyciu. 
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PRZENOŚNE CENTRUM PIANOWE

HANDY FOAM

CENTRUM PIANOWE 
Z PASKAMI NARAMIENNYMI

Długość Szerokość Wysokość

Handy Foam o poj. 2,5 G / 10 l 493/19.4" 155/6.1"

Waga

545/21.5" 9 kg/20.0 lbs

Handy Foam o poj. 5 G / 20 l 493/19.4" 228/9.0" 635/25.0"  11 kg/3.3 lbs

- kompaktowa i lekka konstrukcja 
- pełen komfort dzięki ergonomicznej budowie 

- niezwykle duży zasięg 
- przyjazny dla środowiska 
- wytrzymały zbiornik polietylenowy o pojemności 2,5 lub 5 galonów / 10 lub 20 

litrów 
- nakładki do piany ciężkiej i średniej 
- paski naramienne 

- standardowe natężenie przepływu 75 l/min 
- kryzy pomiarowe 0,4%, 1%, 3% i 6% 

Specyfikacje centrum pianowego Handy Foam o pojemnosci 2,5 lub 5 gal / 10 lub 20 l:

 
CENTRUM PIANOWE 

ZE WSPORNIKIEM MONTAŻOWYM
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