
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIÇÃO 
O nebulizador 2680 tem uma mangueira flexível super forte e está equipado com 
um motor muito potente fabricado NA EU. 
O seu design permite uma pulverizaçao duradoura e de confiança. 
Equipado com a mangueira flexível com uma alça o nebulizador 2680 é utilizado 
para tratar áreas de difícil acesso, tais como tetos e condutos falsos. Equipado 
com um regulador de fluxo contínuo ajustável, pode obter o tamanho necessário 
a gota desejada. 
O nebulizador 2680 pode pulverizar todos os produtos químicos, tais como 
inseticidas, desinfetantes, desodorizantes, neutralizadores de odores, utilizados 
para o controlo de pragas, desinfeção animal, desinfeção do ar, etc. 

 
 

EQUIPAMENTOS E UTILIZAÇÃO DADOS TÉCNICOS 

 Tanque de polietileno de 6 L. 

 Mangueira reforçada e flexível. 

 Cabo lance com função de 
arranque/paragem ou pulverização 
contínua. 

 Bocal giratório. 
 Arnês confortável com alça e pega no 

ombro na máquina. 
 Abertura de enchimento grande com 

peneira. 
 
 

Usar 

 Encha o tanque 

 Ligar o dispositivo a uma fonte de 
tomada eléctrica 

 Ligue o interruptor 

 Gire o bico da lança, para ajustar o 
fluxo e o cursor para variar o tamanho 
da gota. 

 
 
Recomendaçaõ: 
Limpe o nebulizador com água 
desmineralizada após a utilização. 
 

Motor: elétrico 800 W, 220 V AC 
 Tamanho da gota: 5 a 30 'm 
 Bocal: bocal rotativo de longa distância 
 Fluxo líquido: 0-29 L/h, ajustável 
 Capacidade do tanque: 6 L 
 Dimensões (L x W x H): 420x200x340 mm 
 Peso vazio: 4.2 Kg 
 Dimensões de embalagem:450x230x360 mm. 
 Peso da embalagem: 5.2 Kg 
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