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Sieciowy pistolet natryskowy
GRACO EasyMax WP 230V
Cena brutto

1 850,00 zł

Cena netto

1 504,07 zł

Cena poprzednia

2 350,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
EASYMAX WP II 230V
Urządzenie EASYMAX™ może być używane jako pistolet konserwacyjny do przemalowywania obiektów i zamalowywania
graffiti, a także do natryskiwania w ramach prac malarskich obejmujących powierzchnie do 50 m². Jest to idealne narzędzie do
natryskiwania pomieszczeń o różnych kolorach ścian, sufitów, drzwi, bram garażowych, grzejników, szafek, garaży, altanek
ogrodowych itp.
Zalety
Profesjonalne urządzenie do hydrodynamicznego malowania natryskowego zapewnia doskonały efekt malowania
•
natryskowego.
•

Wyjątkowa poręczność ułatwia poruszanie się w trakcie pracy, a także przenoszenie urządzenia w inne miejsca.

Gotowość do pracy w kilka sekund — dokładne nanoszenie farb do wnętrz lub farb do dokładnego wykończenia bez
•
rozrzedzania.
NOWOŚĆ Zmienne ciśnienie ProControl to możliwość natryskiwania w różnorodnych zastosowaniach przez prostą
•
zmianę ciśnienia.
NOWOŚĆ Zasilanie sieciowe 230V - zapewnia ciągłość pracy oraz wygodę użycia dzięki zredukowanej masie
•
urządzenia.
NOWOŚĆ Wahadłowa konstrukcja Tilt-N-Spray z elastycznym przewodem ssącym w kubku z farbą to mniejsza liczba
•
napełnień i szerszy zakres ruchów podczas natryskiwania bez utraty ciśnienia.
Opatentowana technologia pompy tłokowej ProSpray
• Gotowość do malowania w ciągu kilku sekund!
• Niewielkie wymiary zapewniają nieograniczoną swobodę.
• Profesjonalna jakość wykończenia.
Dysze odwracalne ProSpray™
RAC® (Reverse-A-Clean); w przypadku zatkania dyszy wystarczy ją obrócić i przedmuchać w celu usunięcia zatoru i można
kontynuować normalną pracę. Zintegrowana dysza ProSpray z osłoną zapobiega powstawaniu rozprysków i zapewnia
doskonałe wykończenie. Zielone dysze do precyzyjnego wykończenia zapewniają dokładniejsze rozpylanie.
Zawór przelewowy
Wygodne umieszczenie w celu szybkiego odpowietrzania i zwalniania ciśnienia
Filtr dyszy
Przykręcanie bezpośrednio do osłony zapobiega zatykaniu się dyszy. Dostępny w wersjach mesh 60 i 100.
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Kkubek na farbę o pojemności 1 litra
Regulowany przewód ssący pozwala malować zarówno w poziome, jak i pionowe płaszczyzny. Podłogi, sufity i ściany.
Jednorazowe wkładki kubka ułatwiają i przyspieszają czyszczenie. Zawiera pokrywę umożliwiającą przechowywanie farby i
czyszczenie przez szybkie potrząsanie.
Zaczep urządzenia
Regulowany zaczep można dostosować do dowolnego rusztowania, drabiny lub innego sprzętu w celu łatwego przenoszenia i
napełniania.
Zestaw naprawczy
Łatwa wymiana części pozwalana na podwojenie wydajności natryskiwania (z 200 do 400 litrów)
Walizka na urządzenie
• Schowki na dodatkowe dysze, filtry i akcesoria malarskie
• Wygodne przenoszenie urządzenia
• Zapewnia ochronę wszystkich komponentów urządzenia
Zwarta konstrukcja
Urządzenie można wygodnie odkładać w miejscu pracy oraz z łatwością przechowywać.
Parametry techniczne:
•

Maksymalny rozmiar dyszy: 0,011" - 0,017"

•

Rodzaj materiałów: Tylko na bazie wody

•

Maksymalne ciśnienie robocze: 138 bar (2000 psi)

•

Rodzaj dyszy: Czarna (XWD517)

•

Rodzaj filtra: 60 mesh (czarne)

•

Rodzaj zasilania - sieciowe 230V

•

Zbiornik na farbę: 1 litr - kształt U

Zawartość zestawu:
•

Przewodowe urządzenie natryskowe Easymax WP

•

Dysza RAC® (Reverse-A-Clean) ProSpray XWD517

•

Pojemnik o pojemności 1,0 litra z pokrywą

•

5 wkładek

•

walizka do przechowywania urządzenia bezprzewodowego

Przed zakupem prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności, ceny i wysyłki produktu!
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