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Product name 
Ürün adı 

Explanation  
Açıklama 

Product name 
Ürün adı 

Explanation  
Açıklama 

KRNS-AP-3HS 3 Başlıklı Otomatik Desen Tabancası 
KRNS-AP-3HS Automatic Pattern Spray Gun with  
Three Different Pattern Caps 

RNS-AP-HS Tek Başlıklı Otomatik Desen Tabancası 
KRNS-AP-HS Automatic Pattern Spray Gun 

KRNS-AP-3HS Otomatik Desen Tabancası; Endüstriyel 
sektörlerde seri imalat proseslerinde desenli boya 
uygulamaları için ideal otomatik boya tabancasıdır. Üç 
değişik boya deseni uygulamak için üç farklı boya tabancası 
kafasına sahiptir. Muadil ürünlere göre hava tüketimi TEC 
Teknolojik yapısı ile %75 daha az olmakla birlikte 
işletmelerde enerji tasarrufu sağlayarak, ideal boya 
uygulama verimliliği ve boya uygulama kalitesi sağlar. Likit 
boya uygulaması yapılan tüm sektörlerde kullanıma uygun 
üründür. Standart Meme & İğne Ölçüsü: 2,0 mm. (yedek 
parça ekipman desteği ve teknik servis hizmeti olan üründür) 
 
Hava Giriş Bağlantısı: 1/8” m 
Tetik Hava Giriş Bağlantısı: 1/8” m 
Boya Giriş Bağlantısı: 1/8” m 
Boya Çıkış Bağlantısı: 1/8” m 
Maksimum Yelpaze Havası: 7 bar 
Maksimum Atomizasyon Havası: 7 bar 
Tetikleme Havası: 4 - 7 bar 
Hava Tüketimi: 135 litre / dak. 
Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 40 derece 
Tabanca Ağırlığı: Ortalama 500 gram. 
 
KRNS-AP-3HS Automatic Pattern Spray Gun; It is the ideal 
automatic spray gun for patterned paint applications  in mass 
production processes in industrial sectors. Three caps for 
applying three different paint patterns. Air consumption 
compared to equivalent products is 75% less with TEC 
Technological structure, but it provides energy savings in 
enterprises, providing ideal paint application efficiency and 
paint application quality. It is a product suitable for use in all 
sectors where liquid paint is applied. Standard Nozzle & 
Needle Size: 2.0 mm. (It is the product with spare parts 
equipment support and technical service) 
 
Air Inlet Fan and Atomising air connection: 1/8" BSP 
Cylinder operating air connection: 1/8" BSP 
Fluid connection: 1/8" BSP 
Fluid recirculation: 1/8" BSP 

KRNS-AP-HS Otomatik Desen Tabancası; Endüstriyel sektörlerde 
seri imalat proseslerinde desenli boya uygulamaları için ideal 
otomatik boya tabancasıdır. Granit boya deseni uygulamak için 
granit boya tabancası kafasına sahiptir. Muadil ürünlere göre hava 
tüketimi TEC Teknolojik yapısı ile %75 daha az olmakla birlikte 
işletmelerde enerji tasarrufu sağlayarak, ideal boya uygulama 
verimliliği ve boya uygulama kalitesi sağlar. Likit boya uygulaması 
yapılan tüm sektörlerde kullanıma uygun üründür. Standart Meme 
& İğne Ölçüsü: 2,0 mm. (yedek parça ekipman desteği ve teknik 
servis hizmeti olan üründür) 
 
Hava Giriş Bağlantısı: 1/8” m 
Tetik Hava Giriş Bağlantısı: 1/8” m 
Boya Giriş Bağlantısı: 1/8” m 
Boya Çıkış Bağlantısı: 1/8” m 
Maksimum Yelpaze Havası: 7 bar 
Maksimum Atomizasyon Havası: 7 bar 
Tetikleme Havası: 4 - 7 bar 
Hava Tüketimi: 135 litre / dak. 
Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 40 derece 
Tabanca Ağırlığı: Ortalama 500 gram. 
 
KRNS-AP-HS Automatic Pattern Spray Gun; It is the ideal automatic 
spray gun for patterned paint applications in mass production 
processes in industrial sectors. Cap for applying granite paint 
patterns. Air consumption compared to equivalent products is 75% 
less with TEC Technological structure, but it provides energy savings 
in enterprises, providing ideal paint application efficiency and paint 
application quality. It is a product suitable for use in all sectors 
where liquid paint is applied. Standard Nozzle & Needle Size: 2.0 
mm. (It is the product with spare parts equipment support and 
technical service) 
 
Air Inlet Fan and Atomising air connection: 1/8" BSP 
Cylinder operating air connection: 1/8" BSP 
Fluid connection: 1/8" BSP 
Fluid recirculation: 1/8" BSP 
Min to Max cylinder actuating ai: 4 Bar to 7 Bar 
Air Consumption: 135 liters/min. 



 

PACKAGING 
AMBALAJ 

PACKAGING 
AMBALAJ 

1 Pcs Box  / 1 Adet Kutulu 
Kutu içeriği; 3 başlık ve boya tabancası, hortum bağlantı  
parçaları, parça montaj anahtarı, kullanım kılavuzu. 
Box contents; 3 caps with spray gun, hose fittings,  
part assembly key, user manual.   

1 Pcs Box  / 1 Adet Kutulu 
Kutu içeriği; Boya tabancası, hortum bağlantı parçaları,  
parça montaj anahtarı, kullanım kılavuzu. 
Box contents; Spray gun, hose fittings, part assembly  
key, user manual.   

 

Min to Max cylinder actuating ai: 4 Bar to 7 Bar 
Air Consumption: 135 liters/min. 
Max operating ambient temperature: 40ºC 
Gun weight: Average 500 grams. 

Max operating ambient temperature: 40ºC 
Gun weight: Average 500 grams. 

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

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


