
DutyMax™ GH/EH 675DI

Aplikácie ťažkých a vysokoviskóznych materiálov
DutyMax™ GH675DI - DutyMax™ EH675DI

Maximálny výkon v kompaktnom a prenosnom 
striekacom zariadení

• vysokotlakové striekanie ťažkých materiálov
• konvertibilné benzínové/elektrické zariadenie pre práce v interiéri a exteriéri
• malé a kompaktné zariadenie pre jednoduchý prevoz a manipuláciu na pracovisku

PROFESIONÁLNE VÝHODY



DutyMax™ GH/EH 675DI

Technická špecifikácia  
Všetky zariadenia sú dodávané kompletné a pripravené na prácu:

Príslušenstvo 
Používajte naše profesionálne originálne príslušenstvo:

Kompaktné zariadenia pre jednoduchú manipuláciu

25D227 
25D228 

17V677 

Sada Pištoľ-Hadica, 15+3m, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bar) 
Sada PiĹˇtoÄľ-Hadica, 45+3m, 50cm predĺženie, XTR7 HF,  
XHD 523+527 (500 bar)
XTR7 HF pištoľ, XHD 523+527 (500 bar)

25D078 
25D091 
25D229 
17U148 
17V188 

95 l nádoba + CAM sacia hadica 
Sacia hadica, dual CAM-lock 
Heavy Duty Jetroller™ (500 bar) 
Heavy Duty 1m predĺženie (500 bar) 
Sada pumpy s pištoľou a hadicami (227 bar)

MAXIMÁLNY VÝKON
PRE ŤAŽKÉ MATERIÁLY

Ideálne pre: 
➤ aplikácie strešných náterov, hydroizolácií,

protipožiarnych a ochranných náterov.

Menej dopĺňania materiálu s 95 litrovou nádobou
Ušetrite čas s nádobou na materiál s vekom osadenú na odolnom ráme 
s kolieskami a s flexibilným pripojením k striekaciemu zariadeniu, 

ktoré umožňuje jednoduchú manipuláciu na 
pracovisku so zariadením a pripojenou nádobou.

Veterné podmienky? Nie sú problémom pri 
použití nového valčeka Heavy-Duty JetRoller™

Využite výhodu striekania a valčekovania v jednom kroku 
s jedným pracovníkom.

• odolná konštrukcia zariadenia
• jednoduché nastavenie bez použitia náradia
• poťahy valčekov šírky 22,5 - 45 cm
• výborné pre vodorovné povrchy

Názov modelu: DutyMax™ GH675DI / EH675DI
Objednávacie čísla:  DutyMax GH675DI / DutyMax EH675DI 25D223 / 25D224
Maximálny pracovný tlak - bar (PSI) 465 (6750)
Maximálny prietok materiálu - l/min. / (gpm) 5,3 (1.4)
Pištoľ XTR™7 High Flow + otočný kĺb pištole
Držiak / Tryska  XHD / 523-527
Hadica 1/2" x 15m + 3/8" x 3m High Pressure hadice
Pohon (GH / EH) motor Honda® GX270 / 380V elektrický
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Všetky údaje, ilustrácie a technické špecifikácie obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na najnovších dostupných informáciách o výrobkoch v čase publikácie.

Nájdete nás aj v obchodných kanceláriách v Bratislave, Nitre a Košiciach.
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Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Malé zariadenie - nekonečná flexibilita
Či je toto Vaše prvé zariadenie alebo menšia alternatíva veľkého stroja, 
ktorý sa nezmestí všade, DutyMax GH 675DI zvládne každú zákazku.

• maximálny tlak 465 barov a prietok až do 5,3 l/min. pre spracovanie tých najťažších materiálov
• neporovnateľne rýchlejšie ako ručné valčekovanie alebo stierkovanie
• možnosť prestavby na čerpadlo s tlakom 227 barov/11,3 l/min.
• možnosť prestavby z benzínového na elektrické zariadenie (380V) pre maximálnu flexibilitu pri 

interiérových aj exteriérových prácach




