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WAAROM AIRLESSCO?

VEILIGERE, DUURZAMERE 
GELIJKSTROOMMOTOREN
LP-, SL- & TS-SERIE SPUITTOESTELLEN

Lichte motoren met hoge toerentallen vereisen complexe 
tandwielkasten om de snelheid te verlagen.
De grotere motoren van Airlessco draaien langzamer, zodat de pomp 
wordt aangedreven door één tandwiel. De motoren zijn volledig 
afgesloten om de veiligheid en duurzaamheid te verhogen.

DE GROTERE ROESTVRIJSTALEN PISTON 
GAAT LANGER MEE
LP-, SL-, TS- & GS-SERIE SPUITTOESTELLEN
Pistons met een kleinere verplaatsing vereisen meer slagen 
per verpompte liter, wat een hogere slijtage betekent.
De Slow Stroker™-piston van Airlessco is gemaakt van gehard 
roestvrij staal. Minder slagen per liter betekent een langere 
levensduur van piston, pakking, ventielkogel en zitting.

MINDER VERLIES VAN KOSTBARE 
TIJD DANKZIJ AFSTELBARE 
PAKKINGEN
SPUITTOESTELLEN VAN LP-, SL- & GS-SERIE
Het unieke ontwerp van de LP- & 
SL-pompen van Airlessco maakt het 
mogelijk om de spanning van de 
bovenste en onderste pakking buiten 
de pomp af te stellen! Hierdoor gaan 
de pakkingen 3 keer langer mee!

Professionele airless verfspuitapparatuur

De Airlessco-producten werden in 1975 op de markt gebracht en 
zijn sindsdien een betrouwbare oplossing voor schildersbedrijven en 
materiaalhandelaars. Professionele schilders zijn elke dag afhankelijk 
van hun machines. Daarom zijn we voortdurend in de weer met 
het verbeteren van onze machines om het gebruiksgemak te 
vereenvoudigen.

De Airlessco-verfspuittoestellen kunnen grote hoeveelheden verf 
aan, terwijl ze weinig onderhoud vergen en een lange levensduur 
hebben. Airlessco verzorgt niet alleen verfspuittoestellen, maar ook 
een volledig aanbod onderdelen en accessoires en zo nodig zelfs 
technisch advies in meerdere talen.

Airlessco dankt u voor uw interesse!

1. Het geoctrooieerde Triple-
Life-pakkingssysteem met 
pakkingen onder en boven 
die buiten de pomp kunnen 
worden afgesteld (uniek 
kenmerk van Airlessco!), 
staat garant voor een lange 
levensduur van de pakkingen 
en bespaart u dus tijd en geld.

2. Supergeharde, roestvrijstalen 
piston uit één stuk. Een grotere 
diameter betekent minder 
cyclussen.

3. Tungsten-carbide-zittingen 
zorgen voor een hogere 
doorstroming en een langere 
levensduur.

4. Zelfcentrerende kogelkooi en 
hoge doorstroming zorgen voor 
een vloeiende ventielwerking 
voor een langere levensduur 
van kogel en zitting.

OVER AIRLESSCO
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MP18

• Uw spuittoestel is klaar om te spuiten in enkele seconden, 
dankzij de Airless-zuigerpomptechnologie. Het toestel levert 
een kwaliteit die vergelijkbaar is met Graco’s professionele 
spuittoestellen met snoer.

• De MP18-technologie zorgt voor een gelijkmatig spuitpatroon, 
een volwaardige dekking na het aanbrengen van 1 laag en 
een hoogwaardige afwerking.

• Met dit draagbare spuittoestel kunt u gemakkelijk van de ene 
werkplek naar de andere gaan.

TECHNISCHE GEGEVENS

TE GEBRUIKEN ALS:
• onderhoudspistool 

voor het overspuiten 
van voorwerpen

• reparatiepistool voor 
het oplappen van muren

Spuit verschillende soorten 
verven op waterbasis en 
is ideaal voor het spuiten 
van plafonds, deuren, 
radiatoren, meubilair, 
carports, tuinhuisjes, kamers 
met wanden in verschillende 
kleuren enz.

SNOERLOOS AIRLESS SPUITTOESTEL

MP18

Artikelnummer 24E822

Max. tipgrootte 0,015"

Max. druk - bar 138 bar

Opbergkoffer
Duurzame alles-in-een 
opbergkoffer, die alle 
componenten 
beschermt. 
Extra ruimte voor tips, 
doeken, filters en 
verfgereedschap.

PST omkeerbare tips
De geïntegreerde 
ProSpray™-tip en 
tiphouder voorkomen 
dat het toestel gaat 
spugen. Leverbaar 
in meerdere maten 
voor lichte tot zware 
materialen.

Voorpompkraan
Voor snel 
voorpompen en 
drukontlasting.

Verfbeker van 1 liter, 
geleverd met:
• Verstelbare 

aanzuigbuizen
• 5 bekerzakjes voor 

eenmalig gebruik
• Een deksel voor het 

bewaren van verf

Lader voor lithium-
ionbatterij
De laadtijd voor 
80% prestaties 
bedraagt 45 minuten. 
Wordt geleverd met 
2 batterijen.

Wordt geleverd met tip 411 + 515, tipfilter van 2 x 60 mesh, lithium-ionbatterijen van 2 x 18 V, batterijlader, 
beker van 1 liter, 5 bekerzakjes.

MP18
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AHS3023AHS1513

• Gebruik de AHS1513 voor jobs die een fine finish vereisen, 
zoals deuren, radiatoren en meubilair, of om overspray tijdens 
renovatieprojecten te beperken.

• Gebruik de AHS3023 om overspray te beperken bij het spuiten 
van gevels of brandvertragende materialen.

• Instelbare temperatuurregeling tot 60 °C. Stel de door uw 
verffabrikant aanbevolen temperatuur in en spuit in perfecte 
omstandigheden.

TECHNISCHE GEGEVENS

GESCHIKT VOOR:
• oliën
• lakken
• primers
• binnen- en buitenverven
• brandvertragende 

materialen
• corrosiewerende verven*

* Raadpleeg altijd de technische 
gegevens van de materiaalfabrikant 
voordat u materialen verwarmt.

AIRLESS VERWARMINGSSYSTEMEN

AHS1513 AHS3023

Artikelnummer 24E661 24E662

Slanglengte 15 m 30 m

Extra hulpslang 3/16" x 1,5 m 3/16" x 1,5 m

Max. tipgrootte 0,013" 0,023"

Prestaties 1500 W 2100 W

Max. temperatuur - °C 60° 60°

Standaard temperatuurinstellingen - °C 30° 45°

Max. druk 230 bar 230 bar

Stroomverbruik - volt 6,5 A - 230 VAC 10 A - 230 VAC

Variabele tempera-
tuurinstelling:
• Schakel de AHS in
• Selecteer de 

temperatuur met 
+ of -

• Bevestig de 
temperatuur en 
begin met spuiten

Extra stekker:
Steek de stekker 
van het spuittoestel 
in het stopcontact. 
Vul de machine. 
Schakel uw AHS 
in en voer de druk 
langzaam op.

Hulpslang van 1,5 m
Voor comfortabel 
spuiten op steigers 
en liften.

Eenvoudig in het 
gebruik
Slechts één 
schakelaar om uw 
AHS aan en uit te 
zetten.

Snelkoppeling
Gemakkelijk en 
veilig te installeren 
volgens de veilig-
heidsspecificaties.

AHS1513 & AHS3023
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LP400 Carry LP500 Carry LP500 HiBoy

• Betrouwbaar, pulsvrij elektronische drukregelsysteem

• Een geheel gesloten gelijkstroommotor met koeling door 
externe ventilator

• Extra grote geharde roestvrijstalen zuigerpomp met trage slag

• Een EXTERN afstelbaar pakkingssysteem met driedubbele 
levensduur

• Roestvrijstalen piston en pomphuis

Digitale display voor 
een nauwkeurige 
regeling van de 
pulsvrije spuitdruk 
tot 205 bar.

Stel de pakkingen 
boven & onder af 
zonder de pomp 
uit elkaar te halen – 
een uniek kenmerk 
van Airlessco!

Betaalbare 
opschroefbare 
vervang pomp 
voor eenvoudige 
reparaties op 
locatie.

Alle toestellen zijn 
uitgerust met een 
ProLight™ convertibel 
pistool met een airless 
hogedrukslang van 
50' ¼" + tip van 517".

TECHNISCHE GEGEVENS
LP400
Carry

LP500
Carry

LP500
HiBoy

Artikelnummer - 110 V 16M378 16M379 16M380

Artikelnummer - 230 V 16M371 16M372 16M373

Maximale tipgrootte 0,021" 0,023" 0,023"

Doorstroming per minuut 1,75 l 2,0 l 2,0 l

Maximale druk 205 bar 205 bar 205 bar

Gewicht 19 kg 19 kg 29 kg

Maximale slanglengte 15 m 15 m 15 m

Motor 0,5 pk 0,5 pk 0,5 pk

SPUIT:
• beitsen
• vernissen
• primers
• emaillakken
• binnenmuurverven
• roestwerende lakken

ELEKTRISCHE SPUITTOESTELLEN

Geheel gesloten 
motor met een 
externe ventilator 
voor het koelen 
van de behuizing.

LP LP LP LP LP HIBOY

LP400 & LP500
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LP600 HiBoy LP700 HiBoy

Gemakkelijk 
transport dankzij 
het compacte 
ontwerp. Past in 
de kofferruimte van 
uw wagen.

ELEKTRISCHE SPUITTOESTELLEN

• Voor het spuiten van grote woningbouwprojecten en middelgrote 
bedrijfspanden

• Alle spuittoestellen zijn uitgerust met een ProLight™ convertibel(e) 
pistool & slange

Hogedrukfilter met 
schroefdraad aan 
de binnenzijde 
om onbedoelde 
beschadiging 
te voorkomen.

Robuust stalen 
motorbehuizing om 
de motor tegen stof 
te beschermen.

Verplaatsing van 
het spuittoestel met 
een emmer van 
20 liter is eenvoudig!

TECHNISCHE GEGEVENS

LP CARRY HIBOY
EXCLUSIEVE
KENMERKEN

LP600
HiBoy

LP700
HiBoy

Artikelnummer - 110 V 16M381 16M382

Artikelnummer - 230 V 16M374 16M375

Maximale tipgrootte 0,025" 0,027"

Doorstroming per minuut 2,5 l 2,8 l

Maximale druk 205 bar 205 bar

Gewicht 34 kg 34 kg

Maximale slanglengte 15 m 15 m

Motor 1 pk 1 pk

SPUIT:
• beitsen
• vernissen
• primers
• emaillakken
• binnenmuurverven
• roestwerende lakken
• acrylaten

LP600 & LP700
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SL800 SL1100

• Hoog pompvermogen, geschikt voor meerdere pistolen

• Voor het spuiten van grote woningbouwprojecten, middelgrote 
tot grote bedrijfspanden en voor industrieel gebruik

• Aangedreven door een geheel gesloten industriële 
gelijkstroommotor

• Digitaal druksysteem 
met lcd-scherm

• Variabele snelheid 
en pakkingen 
met driedubbele 
levensduurs

TECHNISCHE GEGEVENS
SL800 SL1100

Artikelnummer - 110V 16M383 16M384

Artikelnummer - 230V 16M376 16M377

Maximale tipgrootte - 1 pistool 0,029" 0,031"

Maximale tipgrootte - 2 pistolen 0,019" 0,021"

Doorstroming per minuut 3 l 4 l

Maximale druk 3000 psi / 207 bar 3000 psi / 207 bar

Gewicht 61 kg 64 kg

Maximale slanglengte 30 m 30 m

Motor - 110V / 230V 1,25 pk / 1 pk 1,25 pk / 1,25 pk

Robuuste kogellager 
met ondersteuning 
door krukas.

Onderhoudsvrije 
tandriem-
aandrijving.

SL-pomp is geschikt 
voor zware coatings 
zoals elastomeren.

Hogedrukfilter 
met inwendige 
schroefdraad 
om beschadiging 
te voorkomen.

SPUIT:
• beitsen
• vernissen
• primers
• emaillakken
• binnenmuurverven
• roestwerende lakken
• acrylaten
• buitenverf
• roestwerende verf

ELEKTRISCHE SPUITTOESTELLEN

Alle toestellen zijn 
uitgerust met een 
ProLight™ convertibel 
pistool met een airless 
hogedrukslang van 
50' ¼" + tip van 517".

SL800 & SL1100
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GS6250 TS6500GS800

BENZINEAANGEDREVEN SPUITTOESTELLEN

TECHNISCHE GEGEVENS
GS800 GS6250 TS6500

Artikelnummer 16M531 16M532 16M533

Maximale tipgrootte - 1 pistool 0,029" 0,041" 0,041"

Maximale tipgrootte - 2 pistolen - 0,029" 0,029"

Doorstroming per minuut 3 l 5 l 6 l

Maximale druk 205 bar 205 bar 205 bar

Gewicht 52 kg 62 kg 63 kg

Maximale slanglengte 30 m 30 m 45 m

Motor Honda GX160 5,5 pk 5,5 pk 5,5 pk

• Voor het spuiten van grote woningbouwprojecten, middelgrote 
tot grote bedrijfspanden en voor industrieel gebruik, waar er geen 
stroomvoorziening is

• De GS6250 is uitgerust met een aanzuigbuis voor directe aanzuiging 
voor zware materialen

• TS6500 voor het airless spuiten van gips of pleister, waterdichte 
afwerkingen of het aanbrengen van structuurcoatings (met lucht-
ondersteund pistool) en compressor met hoge stroomsnelheid

• De TS6500 levert ongeëvenaarde zuigkracht met een extra groot 
voetventiel onderaan

• De machines zijn uitgerust met een Honda GX160-motor met 
dubbele spoel en OilAlert™

SPUIT:

GS800 & GS6250
• beitsen
• vernissen
• primers
• emaillakken
• binnenmuurverven
• roestwerende lakken
• acrylaten
• buitenverf
• roestwerende verf

TS6500
• binnenmuurverven
• roestwerende lakken
• acrylaten
• buitenverf
• roestwerende verf
• brandvertrager
• dunne pleister voor 

binnen
• voorgemengde pleister
• beschermende coating

GS800 & GS6250

TS6500
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• Het TS1500 airless spuittoestel is de keuze bij uitstek voor grote 
aannemers die met één machine alle verven en zware coatings 
zoals pleister willen verspuiten

• Het krachtigste elektrische apparaat in het assortiment, 
kan gebruikt worden met twee pistolen en lange slangen

• Digitaal lcd-scherm met elektronische drukregeling

• Elektronische kaart met software die aangeeft 
wanneer het tijd is voor een onderhoudsbeurt 
(Digital Tracking System, DTS)

• Gemakkelijk hanteerbaar op ruw terrein 
dankzij de grote luchtbanden

• Voor grote woningbouwprojecten, 
en voor commercieel en industrieel gebruik

TECHNISCHE GEGEVENS

SPUIT:
• binnenmuurverven
• roestwerende lakken
• acrylaten
• buitenverf
• roestwerende verf
• brandvertrager
• dunne pleister voor 

binnen
• voorgemengde pleister
• beschermende coating

Verbeterde onder-
pomp: Onderpomp 
voor rechtstreeks 
aanzuigen in de 
verfemmer – betere 
prestaties.

Gebruiksvriendelijk 
fi ltersysteem: In 
enkele seconden 
kan u het fi lter 
verwijderen, en dit 
zonder gereedschap.

Airless 
mastiekpistool: 
Perfect geschikt 
om pleister en verf 
te spuiten zonder 
verstoppingen.

Digital Tracking 
System, DTS: 
Literteller en 
onderhouds-
indicator.

TS1500

Artikelnummer - 110V 16N173

Artikelnummer - 230V 16K548

Maximale tipgrootte - verf (1 pistool) 0,033"

Maximale tipgrootte - verf (2 pistolen) 0,022"

Maximale tipgrootte - gips of pleister 0,037"

Maximale druk 227 bar

Gewicht 59 kg

Maximale slanglengte 30 m

Motor 2,2 hp

TS1500

TS1500
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HSS9000

HSS11000

• Hydraulische SlowStroker™

• Zeer laag aantal pompcycli voor minder pompslijtage en 
meer zuigkracht

• Wordt geleverd met aanzuigbuis voor directe aanzuiging. 
Inclusief een aanzuigslang voor gebruik met latexverf.

• Eenvoudig te verwijderen motor of motorhouder

• Scharnierende 
riemafdekkingr

TECHNISCHE GEGEVENS

TIP:
Maak bij zeer zware coatings 
gebruik van de aanzuigbuis 
voor directe aanzuiging.
Voor materialen waarvoor 
minder zuigkracht nodig 
is, biedt de bijgeleverde 
aanzuigslang meer gemak.

HSS9000 HSS11000

Artikelnummer 16M614 16M615

Maximale tipgrootte - 1 pistool 0,052" 0,057"

Maximale tipgrootte - 2 pistolen 0,038" 0,041"

Maximale tipgrootte - 3 pistolen 0,027" 0,031"

Doorstroming per minuut 9 l 11,3 l

Maximale druk 227 bar 227 bar

Min. werkdruk 50 bar 50 bar

Gewicht - zonder motor 64 kg 105 kg

Maximale slanglengte 45 m 60 m

Motoropties Honda GX 200 - 866200
Elektrisch - 866444

Honda GX 270 - 867195*
Elektrisch - 866444

HYDRAULISCHE SPUITTOESTELLEN

Een bredere 
inlaatzitting zorgt 
voor een hogere 
stroomsnelheid.

De lange pomp 
is in materiaal 
ondergedompeld 
zodat viskeuze 
materialen kunnen 
worden gespoten.

Extra grote 
hydraulische pomp 
voor een lange 
levensduur.

Het pompdeel 
draait omhoog 
en blokkeert voor 
een gemakkelijke 
toegang voor onder-
houd of opslag.

SPUIT:
• binnenmuurverven
• roestwerende lakken
• acrylaten
• buitenverf
• roestwerende verf
• brandvertrager
• dunne pleister voor 

binnen
• voorgemengde 

pleister
• beschermende 

coating

Hogedrukfilter 
met inwendige 
schroefdraad 
om beschadiging 
te voorkomen.

*803900 enkel motor

HSS9000 & HSS11000
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TOEBEHOREN

Lichte trekkerbediening – trekkervergrendeling – met de hand vast te draaien, zonder gereedschap – 
eenvoudig te reinigen eenwegfilter met een met nylon versterkte kern – extra grote hardmetalen 
kogel & zitting voor een lange levensduur – duurzame roestvrijstalen schroefdraad voor tipbevestiging – 
naalddichting met een lange levensduur.

Klik het midden van de tip vast, zonder lekkage, terugspatten of knoeien – tipgreep vereenvoudigt plaatsing 
& uitlijning van de zitting – gemonteerd binnen enkele seconden – uiterst fijngeslepen afwerking voor een 
extra lange levensduur, consistente maat & spuitpatroon – hang tip op voor eenvoudige reiniging en opslag – 
metalen zitting, geen lekkage, spuit alle coatings.

ProLight 009

Artikelnummer:
24H289  ProLight 009

Omkeerbare tip:

Artikelnummer:
ARV-xxx  voor schilderwerk
ARV-Wxx  voor een breed 

spuitpatroon
AFF-xxx  voor een fijne afwerking
AST-xxx   voor het aanbrengen 

van lijnen

500-serie mastiekpistool

Artikelnummer:
24E382  Compleet (531-tip)
24E470  Zonder tip & tiphouder

Omkeerbare tiphouder & 
zittingen:

Artikelnummer:
855051 Tiphouder 11/16-16
855052 Tiphouder 7/8-14
858029  Metalen dichting 

met O-ring
855026 Dichtingtip

Filter 008-pistolen

Artikelnummer:
865628  Grof 008-pistool
865629  Fijn 008-pistool
867626  Filterveer 008-pistool

Spuitpakket inclusief pistool 
met een ¼" airless slang van 
15 meter:

Artikelnummer:
24H307  ProLight convertibel 

en platte handgreep 
009

PROLIGHT™ 009 & AIRLESS SPUITPISTOLEN VOOR MASTIEK

TIPS, TIPHOUDERS, DICHTINGEN & SPUITPAKKETTEN MET PISTOOL EN SLANG

Sterke flexibele hulpslang 
voor spuittoestellen tot 230 bar.

Artikelnummer:
867741 1/4", 1/4" f (1,2 m)
867737  1/4", 1/4" f (0,9 m)
867739  1/4" f, 3/8" m (1,5 m)
867742  1/4" f, 3/8" f (1,8 m)

TOEBEHOREN

Filters 009-pistolen

Artikelnummer:
24E643   Filter 009-pistool, 

mesh 50
24E644   Filter 009-pistool, 

mesh 100
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Quick flush, het enige 
spoelsysteem op basis 
van zuiver water.

Artikelnummer:
865681 Quick flush

Verfzeven filteren de verf voor. 
Verpakking van 12 stuks.

Artikelnummer:
867338   Voor het afdekken 

van het aanzuigfilter
865663  Zeef 20 l

MagiCLEAN™ voor het veilig 
verwijderen van verf van 
spuittoestellen, slang, tips & 
pistolen.

Artikelnummer:
865657 Starterkit 10 l
865656 Navulfles
865655  Doos met potjes 

0,35 l – 0,25 l

Wordt gebruikt in het 
oliereservoir om te voorkomen 
dat verf opdroogt in de piston.

Artikelnummer:
867670  Fles 0,20 l
188392  Fles 1 l

Wartel "G"-schroefdraad

Artikelnummer:
7506AG  (7/8" x 1/2")

Pompconditioner voorkomt 
dat verf tussen twee klussen 
in opdroogt op de piston 
en slijtage van de pakking 
veroorzaakt.

Artikelnummer:
865712  Display van 48 – 0,03 l
865714 Fles 1 l
865715  Fles 3 l

Sterke flexibele slang 
voor spuittoestellen tot 230 bar.

Artikelnummer:
865674  ¼", 15 m
865675  3/8", 15 m
867272  1/2", 15 m (207 bar)

Adapters

Artikelnummer:
032010  Pistoolmoer “F”-
 schroefdraad 11/16-16
032011  Pistoolmoer “G”-
 schroefdraad 7/8-14
865610  Adapter "F" naar "G"
 (7/8" m - 11/16" f)
  voor bevestiging van 

Graco-tips

Koppelingen & adapters

Artikelnummer:
867280  Slangkoppeling ¼"
867278  Slangkoppeling 3/8"
867309  Adapter 3/8" x 1/4"

Verlengstukken

Artikelnummer:
865609  Tipverlengstuk (G) 6"
865602  Tipverlengstuk (G) 12"
865603  Tipverlengstuk (G) 18"
865604  Tipverlengstuk (G) 24"
865606   Wartelverlengstuk (G) 

36"

Slangafdekking beschermt 
uw slang tegen verf en 
beschadiging door schuren.

Artikelnummer:
865696 Eén rol
867610 Zes rollen

Stay Clean™-spray die voorkomt 
dat verf aan uw machine blijft 
kleven.

Artikelnummer:
865705  Blik 0,5 l (12)

ACCESSORIES
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SELECTIEHANDBOEK AIRLESSCO-SPUITAPPARATUUR

Verfspuittoestellen

Serie LP SL GS

400 500 600 700 800 1100 800 6250

Framestijl

Carry ★ ★

LoBoy

HiBoy ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Motor

Elektrisch ★ ★ ★ ★ ★ ★

Gas ★ ★

Max. tipgrootte

1 pistool 0,021" 0,023" 0,025" 0,027" 0,029" 0,031" 0,029" 0,041"

2 pistolen 0,019" 0,021" 0,029"

Hogedrukfilter ✓ HiBoy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aanbevolen 
jaarlijks gebruik (liter)

1500 3000 4500 7000 10000 12500 10000 12500

Aanbevolen 
lengte slang (m)

15 15 15 15 30 30 30 30

Materiaaltoepassingen

Beitsen x x x x x x

Vernissen x x x x x x

Primers x x x x x x x

Emaillakken x x x x x x x

Binnenmuurverven x x x x x x x x

Roestwerende lakken x x x x x x x

Acrylaten x x x x x x

Buitenverf x x x x x

Roestwerende verf x x x x

Brandvertrager x

Dunne pleister voor binnen

Voorgemengde pleister

Beschermende coating

Max. werkdruk

Bar 205 205 205 205 205 205 205 205

PSI 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Uitvoer

Liter 1,75 2 2,5 2,8 3 4 3 5

gal/min 0,47 0,54 0,85 0,95 1,02 1,1 0,88 1,7

SELECTIEHANDBOEK - VERF
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Verf- en pleisterspuittoestellen

TS HSS Serie

1500 6500 9000 11000

Framestijl

Carry

★ ★ LoBoy

★ ★ HiBoy

Motor

★ ★ ★ Elektrisch

★ ★ ★ Gas

Max. tipgrootte

0,033" 0,041" 0,052" 0,057" 1 pistool

0,021" 0,029" 0,038" 0,041" 2 pistolen

✓ ✓ ✓ ✓ Hogedrukfilter

10000 12500 15000 20000 Aanbevolen 
jaarlijks gebruik (liter)

30 45 45 60 Aanbevolen 
slanglengte (m)

Materiaaltoepassingen

Beitsen

Vernissen

Primers

Emaillakken

x x x x Binnenmuurverven

x x x x Roestwerende lakken

x x x x Acrylaten

x x x x Buitenverf

x x x x Roestwerende verf

x x x x Brandvertrager

x x x x Dunne pleister voor binnen

x x x x Voorgemengde pleister

x x x x Beschermende coating

Max. werkdruk

227 205 227 227 Bar

3300 3000 3300 3300 PSI

Uitvoer

4,7 6 9 11,3 Liter

1,25 1,66 2,7 3 gal/min

SELECTIEHANDBOEK - VERF EN PLEISTER
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PRODUCTEN & ACCESSOIRES
een overzicht van het productaanbod

WAAR KOPEN
een overzicht van de distributeurs wereldwijd

LITERATUUR
een overzicht van de beschikbare literatuur 
in de taal van uw keuze

BEDRIJF
het bedrijfsprofiel

KLANTENSERVICE
U kunt uw contactgegevens hier achterlaten 
indien wij u moeten contacteren

©2010 Graco. Documentnr. 341513H Rev.C 01/12 Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn 
handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente 
productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Airlessco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment 
zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Uw erkende Airlessco-distributeur is:


