CASH® Pistolas para animais
pequenos

Atordoador de êmbolo retrátil sem penetração

Pistola de atordoamento manual com cartucho de forma cilíndrica com cabeça de concussão
não penetrante adequada para aves e pequenos animais

Porque pistolas CASH® para animais
pequenos!
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Operação acionada por gatilho
Leve e bem equilibrada
Retorno automático do êmbolo
Construção robusta
Desempenho confiável
De fácil aprendizado e operação
Baixo custo de manutenção
Testado de acordo com a norma C.I.P.
Em conformidade a diretriz sobre máquinas
2006/42/EC da CE
▪ Fornecida com pistolas de limpeza e instruções de
manutenção

Escolha entre dois cabeçotes de concussão

CASH® Pistolas para animais pequenos série
Descrição
CASH ® Pistolas para animais
pequenos .22

Calibre

Peso do produto

Cartucho máximo

Código do produto

.22”

1.5 kg

1 grãos

CPK200

CASH® Pistolas para animais pequenos t e linha de cartuchos

.22”

Cor
Marrom

Grain
1

Energia (J)

Usos sugeridos

76

Código do produto

Aves e pequenos animais

As pistolas de atordoamento da
Frontmatec Accles & Shelvoke são
fornecidas com uma série de suporte

Box 1000

7505T

7505

Outras ferramentas de tamanhos de
atordoadores CASH® de êmbolo retrátil

▪ Limpeza e manutenção de pistolas
▪ Serviço de peças sobressalentes prontamente
disponível
▪ Instruções de usuário compatíveis com os requisitos
regulamentares
▪ Instruções de manutenção completas
▪ Informações on-line para download, como manuais,
guias de seleção de cartuchos, vídeos de treino, etc.
▪ Suporte de manutenção local e em casa (dependente
de seu fornecedor)
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CN: shanghai@frontmatec.com
Telefone: +86 215 859 4850

DK: kolding@frontmatec.com
Telefone: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com
Telefone: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com
Telefone: +44 121 313 3564

DE: beckum@frontmatec.com
Telefone: +49 252 185 070

ES: barcelona@frontmatec.com
Telefone: +34 932 643 800

RU: moscow@frontmatec.com
Telefone: +7 495 424 9559

US: kansascity@frontmatec.com
Telefone: +1 816 891 2440
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