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RESULTATEN:  
DEVETOP PU/AC  
NOBLESSE ZIJDEGLANS TIP / NAALD POMPFILTER PISTOOLFILTER DRUK VERDUNNING

FINISHPRO™ II 595 PC PRO

• 2 in 1: combineer de voordelen van 
luchtondersteund airless en airless 
spuiten in één Top HVLP-toestel voor de 
beste afwerking tegen dezelfde snelheid 
als airless, zonder verdunning

• “Groene” ingebouwde SmartComp™-
compressor die alleen werkt als er lucht 
nodig is: bespaart energie, zorgt voor 
minder slijtage en geluid

• Klaart elke klus, elke dag opnieuw, 
dankzij het ProConnect™-systeem voor 
snelle pompvervanging

AAM309 100 100 40 bar 0%

ST MAX™ II 495 PC PRO HI-BOY
• Ideaal voor gerenoveerde en 

nieuwbouwgezinswoningen
• Bespaar tijd bij het reinigen van uw 

toestel met FastFlush™
• Klaart elke klus, elke dag opnieuw, 

dankzij ProGuard™-bescherming 
tegen verkeerde spanning en het 
ProConnect™-systeem voor snelle 
pompvervanging

FFLP308 100 100 140 bar 0%

HVLP 9.5 PROCONTRACTOR

• Spuit in elke richting met de  
FlexLiner™-technologie

• 4 x hogere productiviteit …
• Minder lawaai en langere levensduur 

voor de turbine dankzij de  
start/stop-bediening via het pistool

3 / / 0,7 bar 0%

Spuitresultaten Drost Coating
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 www.graco.com/smarttip

Spuitresultaten Drost Coating

RAC X™ Low Pressure Tips
Nu verkrijgbaar in 46 MATEN LAGEDRUKTIPPEN, van maat 108 tot 
maat 731, om een breed scala aan projecten uit te voeren:  
van projecten die een fijne afwerking vragen tot klussen die een 
hoge productie vergen.

 Gebruikt 50% minder druk
 Minder spuitnevel
 Eenvoudig te overlappen patroon
 Kortere voorbereidings- en schoonmaaktijd
 Gaat tot twee keer langer mee

RESULTATEN:  
ALASKA + LATEX TIP / NAALD POMPFILTER PISTOOLFILTER DRUK VERDUNNING

GX™ 21

• Ideaal voor schilderwerken bij renovatie- 
en nieuwbouwprojecten

• Klaar elke klus, elke dag opnieuw, dankzij 
het ProXChange™-systeem voor snelle 
pompvervanging

• Compact, lichtgewicht en 
gebruiksvriendelijk

LP519 100 100 80 bar 0%

ST MAX™ II 495 PC PRO HI-BOY

• Ideaal voor gerenoveerde en 
nieuwbouwgezinswoningen

• Bespaar tijd bij het reinigen van uw 
toestel met FastFlush™

• Klaart elke klus, elke dag opnieuw, 
dankzij ProGuard™-bescherming 
tegen verkeerde spanning en het 
ProConnect™-systeem voor snelle 
pompvervanging

FFLP308 100 100 140 bar 0%

ULTRA® MAX II 695 PROCONTRACTOR 

• Zorg ervoor dat het spuittoestel op 
de werkvloer kan blijven en niet 
terug naar de werkplaats hoeft! 
Met het ProConnect2-systeem voor 
pompinstallatie en -verwijdering kunt 
u de pomp binnen enkele seconden 
vervangen.

• De prestaties van uw investering 
controleren wordt eenvoudiger – het 
ledscherm is helder en gemakkelijk 
afleesbaar.

• Met de comfortabele QuikReel™-
slanghaspel kunt u tijd en geld besparen.

LP519 100 100 90 bar 0%


