
 
 

PRODUCT FEATURES 
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

 

                         

 

PACKAGING 
AMBALAJ 
1 Pcs Box  / 1 Adet Kutulu  
Kutu içeriği; Tabanca, hortum bağlantı parçaları, kullanım kılavuzu. 
Box contents; Spray gun, hose fittings, user manual. 

 

Product name 
Ürün adı 

Explanation  
Açıklama 

KRNS-HCS-001G Manuel Yüksek Yoğunluklu Kaplama Uygulama Tabancası 
KRNS-HCS-001G Manual High Density Coating Application Gun 

KRNS-HCS-001G Manuel Yüksek Yoğunluklu Kaplama Uygulama Tabancası, Endüstriyel sektörlerde manuel imalat proseslerinde 
yüksek yoğunluklu kaplama uygulamaları için ideal airless manuel tabancadır. Kompakt yapısı ile yüksek yoğunluklu kaplama ve 
boya proses kullanımlarına uyumluluk sağlar. Dolgu malzemeleri yüksek, yoğunluğu fazla olan farklı sektörlerdeki boya ve 
kaplamalarda kullanılabilir airless manuel tabancadır. (yedek parça ekipman desteği ve teknik servis hizmeti olan üründür) 
 
Kullanım alanları; Yüksek yoğunluklu kaplama, özel söve ve benzeri harçların uygulanması için geliştirilmiş yeni nesil 
teknolojilere bağlı kalınarak üretilir. Ekstra sertliği ve aşınmaya karşı yüksek dirençli tabanca başlığı ve iğneli nozülü ile uzun 
servis ömrü sağlar. Özel şapka tasarımı ile homojen ve hızlı uygulama sunar. 
 
Maksimum Basınç: 5000 psi 
Ağırlık: 2,5 kg. 
 
KRNS-HCS-001G Manual High Density Coating Application Gun, It is an ideal airless manual gun for high density coating 
applications in manual manufacturing processes in industrial sectors. With its compact structure, it provides compatibility with 
high density coating and paint process uses. It is an airless manual gun that can be used in paints and coatings in different 
sectors with high filling materials and high density.(It is the product with spare parts equipment support and technical service) 
 
Usage areas; It is produced by adhering to new generation technologies developed for the application of high density coating, 
special jambs and similar mortars. It provides long service life with its extra hardness and high wear resistance gun cap and 
needle nozzle. It offers homogeneous and fast application with its special cup design. 
 
Maximum Pressure: 5000 psi 
Weight: 2,5 kgs. 

*  Optionally other nozzle diameters can be produced. 
Gerektiğinde diğer nozul çaplarında üretilebilir. 


