DutyMax GH/EH 675DI
™

Maksymalna moc i wydajność
w kompaktowym i bardzo poręcznym zestawie

ZALETY URZĄDZENIA
• Wysokie ciśnienie do natryskiwania ciężkich materiałów
• Możliwość przełączania pomiędzy trybem spalinowym i elektrycznym
do wykonywania prac wewnętrznych i zewnętrznych
• Małe, kompaktowe rozmiary ułatwiające transport i obsługę na miejscu

Prace Ciężkie
DutyMax GH675 DI - DutyMax EH675 DI
™

™

DutyMax GH/EH 675DI
™

MAKSYMALNA MOC
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

Kompaktowe i bardzo poręczne zestawy
Małe rozmiary – najwyższa mobilność
DutyMax GH 675DI doskonale sprawdza się w pracy zarówno jako pierwsza
maszyna, jak i w zastępstwie modelu Big Rig tam, gdzie jest on zbyt duży.
• M
 aksymalne ciśnienie 465 barów i przepływ do 5,3 l/min umożliwiają natrysk nawet
najcięższych powłok
• Rozwiązanie szybsze od aplikacji ręcznej wałkiem lub pacą
• Opcjonalny zestaw konwertujący pompę do ciśnienia 227 barów i przepływu 11,3 l/min
• Możliwość przełączania pomiędzy trybem spalinowym i elektrycznym (380 V) oznaczająca
maksymalną wszechstronność w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych

Doskonałe do:

➤ Doskonale sprawdza się w przypadku dachów, hydroizolacji,
powłok ogniochronnych i powłok ochronnych.

Mniej napełniania dzięki zbiornikowi o pojemności 95 l

Pracujesz w wietrznych warunkach?
Dzięki nowemu, wysoce wytrzymałemu wałkowi
JetRoller™ to nie problem

Zbiornik pozwala oszczędzić czas, jest wyposażony w pokrywę, koła,
ramę o wysokiej wytrzymałości i elastyczny przewód, dzięki któremu
można nim łatwo manewrować podczas pracy
po podłączeniu urządzenia natryskowego.
Dołączone wtyczki zmniejszają poziom
zabrudzeń podczas demontażu.

Skorzystaj z możliwości natrysku pod wałek w jednym ruchu
bez potrzeby asysty dodatkowych osób.
• Trwała konstrukcja
• Maksimum wygody dzięki beznarzędziowej regulacji elementów
• Pasuje do osłon wałków o wymiarach od 22,5 do 45 cm
• Idealny do poziomych powierzchni

Parametry techniczne
Dostarczane urządzenia są gotowe do rozpoczęcia natryskiwania:

DutyMax™ GH675DI / EH675DI

Nazwa modelu:
Numery katalogowe: DutyMax GH675DI / DutyMax EH675DI
Maks. ciśnienie robocze - bar (PSI)
Maks. wydajność w l/min (gpm)
Pistolet
Osłona / Dysza
Wąż
Zasilanie (GH / EH)

25D223 / 25D224
465 (6750)
5,3 (1,4)
Model XTR™7 o wysokim przepływie i z połączeniem obrotowym pistoletu
XHD / 523-527
Węże wysokociśnieniowe 1/2" x 15 m + 3/8" x 3 m
Elektryczny silnik Honda® GX270 / 380 V

Akcesoria
Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów:
25D227
25D228
17V677

Zestaw z wężem pistoletu, 15+3 m, XTR7 HF,
XHD 523+527 (500 barów)
Zestaw z wężem pistoletu, 45+3 m, przedłużka 50 cm,
XTR7 HF, XHD 523+527 (500 barów)
Pistolet XTR7 HF, XHD 523+527 (500 barów)

25D078
25D091
25D229
17U148
17V188

Zbiornik 95 l + wąż ssący CAM
Wąż ssący, podwójna blokada CAM
Wałek Jetroller™ o wysokiej wytrzymałości (500 barów)
Przedłużka 1 m o wysokiej wytrzymałości (500 barów)
Zestaw pompy z pistoletem i wężami (227 barów)
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