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TECHNOLOGY
SOFTSPRAY        
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PRODUCTCONFIGURATIE
PRODUCTNAAM A80 PROPLUS
REFERENTIE/EAN-CODE 17H215 / 0755652294900

MAX. SLANGLENGTE 45 m

MAX. TIPGROOTTE 0,021" (niet inbegrepen)

REPARATIE VAN POMP ProXChange™

FABRICAGE V.S.

MAX. PRESTATIE 18 m2 /min.

AANBEVOLEN JAARLIJKS 
GEBRUIK

Min. 3.000 l/jaar. Het jaarverbruik is uitsluitend  
een algemene richtlijn ter ondersteuning van de  
productselectie. Met goede verzorging en  
routineonderhoud gaat uw spuittoestel jarenlang mee

VOORDELEN:

• TRUEAIRLESS-spuittip met Softspray-technologie
 >  Zacht spuitpatroon zorgt ervoor dat elke aanbrenging 

perfect wordt opgenomen voor een superieure 
afwerkkwaliteit

 >  Nooit meer teveel aanbrengen wat leidt tot minder 
materiaal verspilling en minder schoonmaken 

 >  Eenvoudiger leren spuiten door betere controle
• Pompt rechtstreeks uit de verfemmer – geen gesjouw met 

het gewicht van de verf
• Krachtige pomp - levert de benodigde capaciteit voor de 

grotere oppervlaktes
• Motor stopt wanneer de trigger wordt gedeactiveerd – 

gemak
• Tipverlengstuk (optioneel) om plafonds of hoge muren te 

spuiten – eenvoudig te bevestigen aan het spuitpistool
• Snel en eenvoudig te reinigen met een tuinslang  

Exclusief op Magnum by Graco
• Pomp snel en eenvoudig te vervangen - geen gereedschap  

voor nodig

KENMERKEN:

• Spuit tot max. 1,8 l/min.
• Gewicht: 23 kg
• Druk: tot  max. 207 bar

BEVAT:

• 15 m DuraFlex™-slang
• SG3™-spuitpistool met ingebouwd filter
• Omkeerbare tip RAC® 5 515
• Kogelklopper
• 515 TRUEAIRLESS-tip met Softspray-technologie

VERFSPUITTOESTEL

Exclusief
TRUEAIRLESS technologie

SYSTEEM VOOR POMPVERVANGING

NIEUW!
TRUEAIRLESS- 
spuittip

Dekt in één keer!
Schilder en beitsprojecten zijn sneller klaar dan met de  
kwast of roller

Grootste drukbereik om dunne tot dikke materialen te spuiten 
Duurzame en roestvrijstalen zuigerpomp levert tot wel 207 bar  
voor het spuiten van de meest uitdagende coatings 

Minimale Overspray
NIEUWE, TRUEAIRLESS-spuittip met SoftSpray  technologie 
geeft een vloeiendere spuitafwerking wat zorgt voor kwalitatief 
hoogwaardige resultaten
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PRESTATIES SNELHEID CONTROLE


