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Πιστόλι καθαρισμόύ TOP Gun Για την προετοιμασία οχημάτων.

Βελτιωμένη τεχνολογία για 
ακόμα μεγαλύτερη απόδοση
•  Ο μηχανισμός μετάδοσης με ρουλε-

μάν δημιουργεί στροβιλισμό του αέρα
•  Η παροχή αέρα και η απόδοση καθα-

ρισμού μπορούν να ρυθμιστούν χει-
ροκίνητα

•  Η υποπίεση που δημιουργείται απο-
κολλά τους ρύπους

•  Αρθρωτή σύνδεση για ευέλικτο χειρισμό 
(για σημεία με δύσκολη πρόσβαση)

Σχολαστικός και αποτελεσματι-
κός καθαρισμός
•  Η μικρονεφελοποίηση έχει ως αποτέλε-

σμα την πιο αποδοτική χρήση του 
καθαριστικού μέσου

•  Οι ακαθαρσίες απομακρύνονται μέσα 
σε ελάχιστο χρόνο

•  Για χρήση με πολλά καθαριστικά μέσα 
της Würth

Πεδία χρήσης
Καθαρίστε πρώτα την επιφάνεια με ηλεκτρική 
σκούπα ή βούρτσα. Μετά γεμίστε το δοχείο του 
TOP Gun με το καθαριστικό στην προτεινόμενη 
αναλογία μίξης και συνδέστε το TOP Gun στο 
κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα (ιδανική παροχή: 8 
bar). Φέρτε τη βάνα με βαλβίδα σε κάθετη θέση 
(ON) και καθαρίστε την επιφάνεια με αργές και 
ομοιόμορφες κυκλικές κινήσεις. Για το στέγνωμα, 
φέρτε τη βάνα με βαλβίδα  στην οριζόντια θέση 
(OFF), στην οποία το πιστόλι καθαρισμού 
εκτοξεύει μόνον αέρα. Εάν συνεχίζει να υπάρχει 
υγρασία στο υλικό, μπορείτε να την 
απομακρύνετε με ένα πανί. 

Χρήση
Κατάλληλο για τον καθαρισμό και την 
απομάκρυνση ρύπων (λεκέδες νικοτίνης, ίχνη 
παπουτσιών και αλάτων, τρίχες ζώων κ.λπ.)  
από το εσωτερικό και το εξωτερικό του οχήματος.

Υλικά επεξεργασίας
Ζάντες, μαρσπιέ εισόδου και επενδύσεις θυρών, 
αεραγωγοί, ταμπλό, επενδύσεις καθισμάτων και 
ουρανός, καλύμματα επιλογέα, στόμιο 
ρεζερβουάρ, πινακίδες κυκλοφορίας και όλα τα 
σημεία με δύσκολη πρόσβαση, ακόμα και 
εξωτερικά του οχήματος.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Πριν από τη χρήση σε μεταλλικές επιφάνειες, 
δοκιμάστε σε ένα κρυφό σημείο. Απαιτούνται δοκιμαστικές χρήσεις! Περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Τεχνικό Δελτίο.

Πρόσθετα προϊόντα:
R1 καθαριστικό   
γενικής χρήσης, 5 l
Κωδ. αρ. 0893 125 005

R1 καθαριστικό  
γενικής χρήσης, 20 l
Κωδ. αρ. 0893 125 020

Καθαριστικό BMF, 5 l
Κωδ. αρ. 0893 118 2

Καθαριστικό BMF, 20 l
Κωδ. αρ. 0893 118 3

Καθαριστικό γενικής χρήσης  
ECO LINE, για επαναπλήρωση
Κωδ. αρ. 0890 290 001

Πρωτοποριακή τεχνολογία για 
μειωμένες φθορές, χαμηλή  
κατανάλωση καθαριστικών 
μέσων και μεγαλύτερη 
απόδοση.

Φιλικό στη χρήση χάρη στη ρυθμιζόμενη 
πίεση αέρα και την ευέλικτη σύνδεση για 
ευκολότερο χειρισμό του λάστιχου.

Πλαίσιο παράδοσης Κωδ. αρ. Τεμ./
Συσκ.

Πιστόλι καθαρισμού TOP Gun 0891 703 140

1
Τάπα για το δοχείο –
Εύκαμπτη σύνδεση 
πεπιεσμένου αέρα –

Ανταλλακτικά
Πλαίσιο 
παράδοσης Κωδ. αρ. Τεμ./

Συσκ.
Μπροστινό 
ακροφύσιο 0891 703 141 3

Μοτέρ κομπλέ 0891 703 142

1Σετ λάστιχων 0891 703 143
Εύκαμπτη σύνδεση 
πεπιεσμένου αέρα 0891 700 232

Διπλό στόμιο 0699 614 14 5


