DASS s.r.o., Robotnícka 1E/7030, 036 01 Martin
systémy GRACO pre transfer a aplikáciu tekutých materiálov, tmelov a lepidiel
Tel/Fax : +421-(0)43-4221446
Mobil
: +421-(0)905-466688, 907-821561, 0917-479063

url: http://www.dass.sk, http://www.dass.eu
e-mail: dass@dass.sk

GRACO HVLP TurboForce
Turbínové HVLP striekacie zariadenia

Striekacie zariadenia HVLP TurboForce 7.0, 9.0 a 9.5 sú kompaktné prenosné HVLP striekacie zariadenia
vhodné pre každodenné použitie pri finálnej povrchovej úprave okien, dverí, zárubní, radiátorov a rúr, pre
renovačné práce v interiéroch aj exteriéroch.
Striekaciu pištoľ EDGE ( patentovanej konštrukcie ) netreba nastavovať, množstvo vzduchu optimalizuje
automaticky podľa zvolenej šírky nástreku ( koncepcia „Zapojiť a striekať“). Výmena ihly pri zmene materiálu je
záležitosťou niekoľkých sekúnd, to všetko bez náradia.
Patentovaná technológia turbíny TurboForce dosahuje o 30 % vyšší výkon oproti predošlým modelom, čo
znamená nižšiu spotrebu energie a dlhšiu životnosť, vyšší prietok vzduchu znamená vyššiu produktivitu.
Konštrukcia plášťa zariadenia tvarovaná ako kufor na náradie slúži súčasne na uskladnenie pištole, prívodného
kábla a príslušenstva – sady ihiel a trysiek. Odolná konštrukcia poskytuje kvalitnú zvukovú izoláciu, takže
prevádzka je podstatne tichšia v porovnaní s predošlými modelmi.
Zmenou konštrukcie prešla aj vzduchová hadica Super-Flex, ktorá je podstatne pružnejšia a ľahšia, práca
s pištoľou je tak menej únavná.

Technické parametre
Model
Menovitý tlak vzduchu
Turbína TurboForce
Rýchlovýmenné sady ihla/tryska
Pištoľ
Hadica Super-Flex
Spodná nádobka
Dvojitá filtrácia
Hmotnosť zariadenia
Hmotnosť pištole
Objednávacie čísla

HVLP TurboForce 7.0 HVLP TurboForce 9.0 HVLP TurboForce 9.5
0,5 bar
3-stupňová
č. 3

A
12,7 kg

257829

0,6 bar
4-stupňová
č. 3 a 4
EDGE
9m
1L
A
13,2 kg
2,4 kg

0,7 bar
5-stupňová
č. 2, 3 a 4

257830

257831

A
13,6 kg
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Zloženie súpravy







Turbína TurboForce
Automatická pištoľ EDGE so spodnou nádobkou 1 L
Vzduchová hadica Super-Flex 9 m
Nastaviteľná vzduchová hlavica trysky
Sady ihiel a trysiek
Priemyselný filter pre turbínu

Príslušenstvo, náhradné diely a spotrebný materiál

Filtre

Hadice

Sady Ihla/tryska

Opravné sady

Ostatné príslušenstvo

257827

Pištoľ HVLP Edge automatická

240267

Materiálový filter ( dasa 3 ks )

240273

Priemyselný vzduchový filter

240274

Penový predfilter pre vzduchový filter

257161

Hadica Super-Flex 1.2 m

257160

Hadica Super-Flex 4.6 m

257159

Hadica Super-Flex 9.0 m

241423

Sada hadíc materiál/vzduch 9,0 m pre tlakový prívod materiálu

240476

Hadica materiál 3/8“ 9.0 m pre pištole s tlakovým prívodom

259946

Sada Ihla/tryska č.2 – 0.8 mm

259947

Sada Ihla/tryska č.3 – 1.3 mm

259948

Sada Ihla/tryska č.4 – 1.8 mm

259949

Sada Ihla/tryska č.5 – 2.2 mm

259950

Sada Ihla/tryska č.6 – 2.5 mm

256960

Opravná sada pištole HVLP

256961

Opravná sada pištole HVLP

256951

Vzduchová hlavica pištole HVLP

256956

Spätný ventil QuickClean, sada 3 ks

256953

Sada čistiacich kartáčov

256954

Čistiaca sad DeLuxe – kartáče a ihly

240265

Tesnenie pre nádobu 1 L, sada 5 ks

256952

Predlžovací nástavec HVLP pre radiátory

257086

Sada pre zafixovanie spúšte

256854

Sada ProComp 220 V – obsahuje kompresor, oddelený tlakový
zásobník 0.9 L, sadu hadíc 1.5 m

