
MAAILMA ESIMENE JUHTMEVABA 
ELEKTROSTAATILINE PIHUSTI



USA terviseameti prognoos* ajavahemikuks 01 Oktoober 2019 – 25 Jaanuar 
2020

Grippi haigestunuid 
19 mln – 26 mln 

inimest

Arsti külastusi gripi viiruse      
sümptomitega

8,6 mln – 12 mln inimest

Hospidaliseeritud
180 tuh – 310 tuh inimest

Gripi viiruse tägajärjel surnud
10 tuh – 25 tuh inimest



Elektrostaatiliste pihustite ajalugu



Täna kasutatavad meetodid
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TÖÖJÕUD + AINED = KULU



VICTORY pihusti eelised
Victory patenteeritud juhtmevaba 2 x elektrostaatilise laadimisega on 

tagatud suurepärane ja professionaalne tulemus.
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Kuidas VICTORY pihusti töötab!
Pihustist on võimalik välja 
saata “+” või “-” energiaga 

laetud osakesi.
80% pinadadest on “-” või 

neutraalsed 

“-” laenguga pinnad tõmbavad 
enda poole  “+” energiga laetud 
osakesed ja need laotuvad 
ühtlaselt pinnale kattes 80% 
pindadest.

Pinna kattuvus külgvaates
Pinna kattuvus pealtvaates



VICTORY pihusti vs tavaline pihusti

Katab pinnad 70% kiiremini

AEG RAHA

Kasutab 65% vähem 
ainet sama suurusega 

pinna katmiseks

KVALITEET

Elektrostaatiline tehnoloogia 
tagab pindade ühtlase 

kattuvuse



Kolm ühes pihustus otsik
Keera otsikut päripäeva, et muuta pihustist väljuvate osakeste suurust

Kõige suuremate väljuvate osakeste ava on JOONEGA

Suured osakesed (110 mikronit)

Keskmise suurusega 
osakesed (80 mikronit)

Väikese suurusega 
osakesed (40 mikronit)



VP 200 ESK

Tehnilised andmed:

• 3400 mAh Lithium Ion aku
• 4 tundi pidevat tööaega / 1 tund laadimisaeg
• Positiivse elektrostaatilise laenguga mikronid
• 3 erinevat pihustus võimalust
• Mikronite suurus 110/80/40
• 1 paagiga katab 150 - 230 m2 
• Pihustuskaugus 0,5 – 1,2 m 
• Aine mahutavus 1 liiter
• Kaal 1.7 KG 
• CE märgistus



VP 300 ES

Tehnilised andmed

• 3400 mAh Lithium Ion aku
• 4 tundi pidevat tööaega / 1 tund laadimisaeg
• Positiivse elektrostaatilise laenguga mikronid
• 3 erinevat pihustus võimalust
• Mikronite suurus 110/80/40
• 1 paagiga katab 1200 - 2000 m2 
• Pihustuskaugus 1,2 – 2,1 m
• Kaal 5.5 KG
• Aine hulk 8 liitrit
• CE märgistus




