DutyMax GH/EH 675DI
™

Maximale kracht en prestaties
in een compact, uiterst draagbaar pakket

VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL
• Hoge druk voor moeilijk verspuitbare materialen
• Omschakelbaar tussen benzine/elektrisch voor projecten binnenshuis en buitenshuis
• Klein en compact voor eenvoudig transport en plaatsing op locatie

Toepassingen voor zwaar gebruik
DutyMax GH675 DI - DutyMax EH675 DI
™

™

DutyMax GH/EH 675DI
™

MAXIMAAL VERMOGEN
MAXIMALE PRESTATIES

Compacte en uiterst draagbare pakketten
Klein formaat – ultieme verplaatsbaarheid
Of u hem nu gebruikt als uw voornaamste toestel of als kleiner toestel voor
projecten waar het grote niet geraakt, met de DutyMax GH 675DI klaart u de klus.
• Maximale druk van 465 bar en doorstroming tot 5,3 lpm om de zwaarste coatings aan te kunnen
• Sneller dan manueel rollen of aanbrengen met een vloerwisser
• Aan te passen naar 227 bar / 11,3 lpm-pomp met optionele kit
•	Omschakelbaar tussen benzine en elektrisch (380 V) voor de ultieme veelzijdigheid
bij projecten binnenshuis en buitenshuis

Ideaal voor:

➤	Toepassingen op daken, voor waterdicht maken, brandwerende
verf en beschermende coatings!

Minder bijvullen met materiaalhouder van 95 liter
Deze tijdbesparende materiaalhouder heeft een deksel, wielen, een frame
voor zwaar gebruik en een flexibele slang naar het spuittoestel zodat hij
eenvoudig te verplaatsen is op de werkvloer en toch
steeds verbonden blijft. Met de inbegrepen doppen
hebt u minder geknoei bij het demonteren.

Veel wind? Geen probleem met de
nieuwe JetRoller™ voor zwaar gebruik
Ervaar het voordeel van verspuiten en terugrollen in één stap,
met één persoon.
• Constructie voor zwaar gebruik
•	Aanpassing van onderdelen zonder gereedschap
voor maximaal comfort
• Geschikt voor rollerkappen van 22,5 - 45 cm
• Perfect voor horizontale oppervlakken

Technische specificaties
Alle toestellen worden spuitklaar geleverd:

DutyMax™ GH675DI / EH675DI

Modelnaam:

25D223 / 25D224

Artikelnummers: DutyMax GH675DI / DutyMax EH675DI
Max. werkdruk - bar (psi)
Max. materiaaldebiet - lpm (gpm)
Pistool
Tiphouder / Spuittip
Slang
Stroombron (GH / EH)

465 (6750)
5,3 (1,4)
XTR™7 Hoge stroomsnelheid + pistoolwartel
XHD / 523-527
1/2" x 15 m + 3/8" x 3 m Hogedrukslangen
Honda® GX270 / 380 V Elektrisch

Accessoires
Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires:
25D227
Pistool-slangkit, 15+3 m, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bar)
25D228	Pistool-slangkit, 45+3 m, 50 cm verlengstuk, XTR7 HF,
XHD 523+527 (500 bar)
17V677
XTR7 HF-pistool, XHD 523+527 (500 bar)
25D078	95L materiaalhouder + aanzuigslang met dubbele
CAM-vergrendeling

25D091
25D229
17U148
17V188

Aanzuigslang met dubbele CAM-vergrendeling
Jetroller™ voor zwaar gebruik (500 bar)
Verlengstuk voor zwaar gebruik van 1 m (500 bar)
Pompset met pistool en slangen (227 bar)
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