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WAAroM AIrlESSco?
VEIlIGErE, DUUrZAMErE 
GElIJkStrooMMotorEN
Lichte motoren met hoge 
toerentallen vereisen complexe 
tandwielkasten om de snelheid 
te verlagen.
de grotere motor van Airlessco 
draait langzamer, zodat de 
pomp wordt aangedreven 
door één tandwiel. de motoren 
zijn volledig afgesloten om de 
veiligheid & duurzaamheid te 
verhogen.

DE GrotErE roEStVrIJStAlEN 
pIStoN poMp GAAt lANGEr 
MEE
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
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!

VoorDEElbESchErMING VAN AIrlESSco

Airlessco accepteert retourzendingen van producten die standaard op voorraad worden gehouden, tot 
2 jaar na de aankoopdatum, en zal een creditnota sturen voor het factuurbedrag of de aankoopprijs die 
door de distributeur is betaald in de afgelopen 2 jaar.

retourzendingen zijn mogelijk tot een bedrag van 4% van de nettoaankopen van de klant in het 
voorgaande boekjaar (van 1 januari t/m 31 december).

retourzendingen die verband houden met garantieclaims en orderverwerkingsfouten bij Airlessco, tellen 
niet mee voor het toegestane retourpercentage van 4%. Geannuleerde bestellingen met toekomstige 
leverdata tellen echter wel mee.

Bestellingen die zijn gedaan tijdens speciale promoties, kunnen uitsluitend retour worden gezonden na 
toestemming van de verkoopdirecteur.

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. Supergehard roestvrijstalen piston uit één 
stuk. Een grotere diameter betekent minder 
cycli.

3. Wolfraamcarbide zittingen zorgen voor 
een hogere doorstroming en een langere 
levensduur.

4. Zelfcentrerende kogelkooi met hoge 
doorstroming voorziet in een positieve 
ventielwerking voor een langere levensduur 
van kogel en zitting.
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lp 400 & lp 460

lp 400 carry lp 460 carry lp 460 hiboy

A D V A N T A G E
P R O T E C T I O N

• betrouwbaar, pulsvrij elektronische drukregelsysteem

• Een geheel gesloten gelijkstroommotor met koeling 
door externe ventilator

• overgedimensioneerde roestvrijstalen piston pomp 
met trage slag

• Een extern afstelbaar pakkingssysteem met driedubbele 
levensduur

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

de garantie voor 
het LP-model geldt 
tevens voor de 
piston/pakkingen – 
een uniek kenmerk 
van Airlessco!

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

Betaalbare 
opschroefbare 
vervangende pomp 
voor eenvoudige 
reparaties op 
locatie.

Alle inclusief 
een ProLight™ 
convertibel pistool 
met 50' ¼" airless 
hogedrukslang.

SpEcIFIcAtIES
lp 400
carry

lp 460
carry

lp 460
hiboy

Artikelnummer – 110 V 331567 331737 331671

Artikelnummer – 230 V 331716 331852 331803

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 slang- & snoerlengte 91 m 91 m 91 m

Motor 0,8 pk 0,8 pk 0,8 pk

SpUIt:
• Latex
• materialen met 

een hoog percentage 
vaste deeltjes

• Verf op oliebasis
• Beitsen
• 100% acrylaten
• meerkleuren
• dichtmiddelen
• Vernissen
• Lakken

ElEktrISchE VErFSpUItAppArAtUUr
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lp 540 & lp 690

lp 540 hiboy lp 690 hiboy

• Voor het spuiten van grote nieuwe woningbouwprojecten 
en middelgrote bedrijfspanden

• Alle spuitmachines zijn uitgerust met een prolight™ 
convertibel(e) pistool & slang

Het hogedrukfilter 
van de LP 690 heeft 
schroefdraad aan 
de binnenzijde 
om onbedoelde 
beschadiging te 
voorkomen.

Grotere, lekvrije 
verfemmer kantelt 
aan een scharnier 
voor eenvoudig 
legen!

Verplaatsing van de 
spuitmachine met 
een emmer van 
20 liter is eenvoudig!

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

neem een 
verfemmer van 
20 liter mee zonder 
te knoeien!

SpEcIFIcAtIES
lp 540
hiboy

lp 690
hiboy

Artikelnummer – 110 V 331673 331738

Artikelnummer – 230 V 331507 331821

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 slang- & snoerlengte 91 m 91 m

Motor 1 pk 1,25 pk

SpUIt:
• materialen met een 

hoog percentage latex
• Verf op oliebasis
• meerkleuren
• Lakken
• 100% acrylaten
• Gladde elastomeren
• Lakken
• mastiek
• dichtmiddelen
• Vernissen & beitsen

ElEktrISchE VErFSpUItAppArAtUUr
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Sl 810 & Sl 1100

Sl 810 Sl 1100Sl 1100Sl 1100

• 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 levensduur

SpEcIFIcAtIES
Sl 810 Sl 1100

Artikelnummer – 110 V 301663 301664

Artikelnummer – 230 V 301835 301836

Maximale tipgrootte – 1 pistool 0,031 0,033

Maximale tipgrootte – 2 pistolen 0,019 0,021

Doorstroming per minuut 3 l 4 l

Maximale druk 227 bar 227 bar

Gewicht 61 kg 64 kg

Maximale slang- & snoerlengte 91 m 91 m

Motor 1 pk 1,25 pk

robuuste kogellager 
met ondersteuning 
door krukas.

onderhoudsvrije 
tandriem-
aandrijving.

SL-pomp is geschikt 
voor zware coatings 
zoals elastomeren.

Hogedrukfilter 
heeft inwendig 
schroefdraad om 
beschadiging te 
voorkomen.

SpUIt:
• Latex – hoog percentage 

vaste deeltjes
• Verf op oliebasis
• Beitsen
• Vernissen
• Lakken
• 100% acrylaten
• elastomeren
• Blokvullers
• droge neerslag/nevel
• mastiek
• epoxy’s

ElEktrISchE VErFSpUItAppArAtUUr
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Sl 6500

Sl 6500

• Voor het spuiten van gips of pleister, 
waterdichte afwerkingen of het 
aanbrengen van structuurcoatings 
(met luchtondersteund pistool)

• levert ongeëvenaarde zuigkracht met 
een overgedimensioneerd voetventiel 
onderaan

• roestvrijstalen Sl SlowStroker™-
pistonpomp

• De Sl 6500 is uitgerust met een honda 
GX160-motor met dubbele spoel en 
oilAlert™

robuuste kogellager 
met ondersteuning 
door krukas.

onderhoudsvrije 
tandriem-
aandrijving.

SL-pomp is geschikt 
voor zware coatings 
zoals elastomeren.

Het hogedrukfilter 
is voorzien 
van inwendig 
schroefdraad, 
wat beschadiging 
voorkomt bij het 
spuiten van verf.

SpEcIFIcAtIES

SpUIt:
• materialen met een 

hoog percentage latex
• Verf op oliebasis
• meerkleuren
• Lakken
• 100% acrylaten
• Gladde elastomeren
• Lakken
• mastiek
• dichtmiddelen
• Vernissen & beitsen

Sl 6500

Artikelnummer 301698

Maximale tipgrootte – 1 pistool 0,041

Maximale tipgrootte – 2 pistolen 0,029

Doorstroming per minuut 6 l

Maximale druk 205 bar

Gewicht 63 kg

Maximale slang- & snoerlengte 91 m

Motor 5,5 pk

bENZINEAANGEDrEVEN SpUItMAchINES
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lp 800G

lp 800G

Sl 6250Sl 6250Sl 6250

lp 800Glp 800G

Sl 6250

SpEcIFIcAtIES
lp 800G

Artikelnummer 331829

Maximale tipgrootte 0,029

Doorstroming per minuut 3 l

Maximale druk 205 bar

Gewicht 52 kg

Maximale slang- & snoerlengte 91 m

Motor Honda Gx160 5,5 pk

 
Sl 6250

Artikelnummer 865402

Maximale tipgrootte – 1 pistool 0,041

Maximale tipgrootte – 2 pistolen 0,029

Doorstroming per minuut 5 l

Maximale druk 205 bar

Gewicht 62 kg

Maximale slang- & snoerlengte 91 m

Motor Honda Gx160 5,5 pk

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

• De Sl 6250 is uitgerust met 
een aanzuigbuis voor directe 
aanzuiging voor zware 
materialen

bENZINEAANGEDrEVEN SpUItMAchINES

SpUIt:
• materialen met een 

hoog percentage latex
• Verven op oliebasis
• Beitsen, vernissen, lakken
• 100% acrylaten
• elastomeren
• Blokvullers
• epoxy
• mastiek
• droge
• neerslag/nevel
• Latex huisschilderverf

SpUIt:
• Coatings op oliebasis
• dichtmiddelen
• Lakken
• Coatings op waterbasis
• Beitsen met vaste 

deeltjes
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hSS 9000

hSS 9000hSS 9000hSS 9000

• 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 riemafdekking

SpEcIFIcAtIES

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.

hSS 9000 hSS 11000 honda 
GX 200

hSS 9000

honda 
GX 270

hSS 
11000

Durotech Elektrisch

Artikelnummer 865900 865909 866200 867195 865904 866444

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 225 bar 225 bar

Min. werkdruk 50 bar 50 bar

Gewicht – zonder motor 64 kg 105 kg

Maximale slang- & snoerlengte 91 m 91 m

Motor Honda Gx200
durotech 6.5

Honda Gx 200 
durotech 6.5

hYDrAUlISchE SpUItMAchINE

optionele 
aanzuigbuis 
voor latexverf. 
Artikelnummer 
119087.

Grotere 
hydraulische pomp 
voor configuraties 
met hogere 
prestaties.

Groter reservoir, 
interne 
debietregeling.

Handige 
ontwerpfuncties.
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AccESSoIrES

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:
24e513  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

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

Artikelnummer:
865681 Quick flush

500-serie mastiekpistool

Artikelnummer:
24e382  Compleet
24e470  Zonder tip & tiphouder

omkeerbare tiphouder:

Artikelnummer:
855051 11/16-16
855052 7/8-14 

MagiclEAN™ voor het veilig 
verwijderen van verf van 
spuitmachines, slang, tips & pistolen.

Artikelnummer:
865657 Starterkit 10 l
865656 Navulfles
865655 doos met 0,35 l - 0,25 l potjes

Filter 009 pistool

Artikelnummer:
218131  Filter 009 pistool, 50 Mesh 
218133  Filter 009 pistool, 100 Mesh

Dichtingen:

Artikelnummer:
858029  metalen dichting 

met o-ring
855026 dichting met o-ring

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

Artikelnummer:
865677 ProLight convertibel
865701 ProLight platte handgreep
865698 008 alleen 4-vingerig

prolIGht™ 009 & AIrlESS SpUItpIStolEN Voor MAStIEk

tIpS, tIphoUDErS, DIchtINGEN & SpUItpAkkEttEN MEt pIStool EN SlANG

AccESSoIrES

Filter 008 pistool

Artikelnummer:
865628  Grof 008 pistool
865629  Fijn 008 pistool
867626  Filterveer 008 pistool
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Verfzeven filteren de verf voor. 
Verpakking van 12 stuks.

Artikelnummer:
867338   Voor het afdekken 

van het aanzuigfilter
865663  Zeef 20 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

Materiaalhouder, voor gebruik 
bij kleinere klussen. Wordt op de 
aanzuigbuis van carry- of loboy-
spuitmachines geschroefd.

Artikelnummer:
331775 Verfhouder 6 l

Wartel "G"-schroefdraad

Artikelnummer:
865706  Wartel 7/8" x 14

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 (12)
865715  fles 3 l (4)

Sterke flexibele slang 
voor spuitmachines tot 230 bar.

Artikelnummer:
865674  ¼", 15 m
865675  3/8", 15 m
867272  1/2", 15 m

Adapters

Artikelnummer:
032042  90° staaf naar pistool
032010   Pistoolmoer "F"-schroefdraad 

11/16-16
032011   Pistoolmoer "G"-

schroefdraad 7/8-14
865610   Adapter "F" naar "G"; (voor 

bevestiging van Graco-tips)

koppelingen & adapters

Artikelnummer:
867280  Slangkoppeling ¼"
867278  Slangkoppeling 3/8"
867309  Adapter 3/8"x1/4"

Verlengstukken

Artikelnummer:
865609  tipverlengstuk 6" (G) 
865602  tipverlengstuk 12" (G)
865603  tipverlengstuk 18" (G)
865604  tipverlengstuk 24" (G)
865606  Wartelverlengstuk 36" (G)
865605  Baisstaaf 24"
865607  Baisstaaf 36"

Slangafdekking beschermt uw slang 
tegen verf en beschadiging door 
schuren.

Artikelnummer:
865696 eén rol
867610 Zes rollen

Sterke flexibele hulpslang 
voor spuitmachines tot 230 bar.

Artikelnummer:
867741 1/4", 1/4" f
867737  1/4", 1/4" f
867739  1/4" f, 3/8" m
867742  1/4" f, 3/8" f

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

Artikelnummer:
865705  Blik 0,5 l (12)

AccESSoIrES



Airlessco – een divisie van Graco

©2010 Graco. Documentnr. 341513H Rev.A 08/10 Alle andere merknamen of merken worden gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken 
van hun betreffende 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:

SElEctIEhANDboEk AIrlESSco-SpUItAppArAtUUr

lp Sl hSS
SErIE 460 540 690 800G 810 6250 6500 9000
FrAmeStijL

Carry ★

LoBoy ★

Hi Boy ★ ★ ★ ★ ★ ★

mAx. tiPGrootte – 1 PiStooL 0,021" 0,027" 0,029" 0,029" 0,031" 0,041" 0,041" 0,052"

mAx. tiPGrootte – 2 PiStoLen - - - - 0,019" 0,029" 0,029" 0,038"

HoGedruKFiLter ★ ★ ★ ★ optie ★

mAteriAALtoePASSinGen

Lakken ★ ★ ★ ★ ★

dichtmiddelen ★ ★ ★ ★ ★

Vernissen ★ ★ ★ ★ ★

Verven ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Beitsen met vaste deeltjes ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

meerkleuren ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Blokfilter ★ ★ ★ ★

elastomeren ★ ★ ★ ★

epoxy’s ★ ★ ★ ★

droge neerslag/nevel ★ ★ ★ ★

mastiek ★

droge wandkunststoffen ★ ★

druKreGeLAArS elektronisch digitaal digitaal elektronisch digitaal elektronisch elektronisch hydraulisch

min. bar – lichte materialen 10 10 10 35 20 35 35 5

max. bar – werkdruk 205 205 205 205 225 225 225 225

uitVoer in L/min

bij druk (140 bar) 1,7 2,2 2,5 3 3 1,5 1,5 9

bij maximale uitvoer 2 2,8 3,2 3,3 3,5 5,5 5,5 10

PAArdenKrACHt/tyPe .6teFC .8teFC .8teFC 4.8 GAS .1teFC Gx160 Gx160 duro 
6.5 oF 
Gx200 

oF 
Gx270

equivalent in pk* 0,8 1,0 1,25 - 1,5 4,8 4,8*

*Alle nominale pk-waarden voor Honda-benzinemotoren zijn gebaseerd op de specificaties van SAE J1349


