FastFinish

™

Kompaktowa, przenośna sprężarka powietrza
o przepływie ciągłym i ciśnieniowy pistolet natryskowy

ZALETY URZĄDZENIA
• Oszczędność czasu i energii
• 6-krotnie krótszy czas pracy dzięki technologii zwiększającej ciśnienie
• Nigdy nie zabraknie Ci powietrza

Zastosowania strukturalne
TexSpray FastFinish™

FASTFINISH

™

Najszybszy sposób na szybkie nałożenie
tynku na niewielkie powierzchnie
NOWY MODEL POMIESZCZENIA

6-KROTNIE KRÓTSZY CZAS PRACY DZIĘKI
TECHNOLOGII ZWIĘKSZAJĄCEJ CIŚNIENIE

6X

65 metrów kw. przy użyciu
55 litrów tynku.

Innowacyjny system wykorzystuje powietrze,
aby zapewnić większą wydajność i doskonałe
wykończenie natryskowe. Skorzystaj z mocy dużego
urządzenia natryskowego, które zmieścisz w dłoni!

SZYBCIEJ!

SZYBSZA PRACA, MNIEJSZY WYSIŁEK
FastFinish wykonuje profesjonalne wykończenia
z niesamowitą prędkością, znacznie skracając
wymagany czas UTRZYMANIA w górze
10-kilogramowego zbiornika.

60:00

10:00

WSZYSTKO NATRYSKUJĄCY!
Najlepsze rozwiązanie do natryskiwania następujących
materiałów na niewielkie powierzchnie:
Niewidoczne poprawki

Izolacje zewnętrzne

Wykończenie
dekoracyjne

Powłoki akustyczne

PISTOLET
GRAWITACYJNY
ZE ZBIORNIKIEM

SYSTEM
DO NATRYSKIWANIA
TYNKU FASTFINISH ™

Parametry techniczne
Nazwa modelu:

FASTFINISH™
SYSTEM STANDARD

FASTFINISH™
SYSTEM PRO

25D495

25D493

25D497 z zasilaniem grawitacyjnym

25D496 ze zwiększeniem ciśnienia

255 (2,8) / 9 (40)

255 (2,8) / 9 (40)

3/8" x 15 m

3/8" x 15 m

35,5 (78,2)

35,8 (78,9)

7,6 (2)

5,7 (1,5)

Numery katalogowe: 230 V
Pistolet ze zbiornikiem w zestawie
Sprężarka l/min (bar) / cfm (psi)
Wąż pneumatyczny
Waga w kg (lb)
Pojemność zbiornika (l / gal)

Akcesoria
Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów:
Pistolety
25D496
25D497
245924
25D491

Pistolet FastFinish ze zbiornikiem i zwiększeniem ciśnienia
Pistolet grawitacyjny G-TEX ze zbiornikiem
Plastikowy pistolet ze zbiornikiem
Sprężarka autonomiczna (230 V)

Dysze
17V692

Zestawy
17V694
Wąż
26A563

WideTex (pasuje do pistoletów FastFinish
i G-Tex) (złączka redukcyjna, dysze 4 mm,
6 mm, 8 mm)
Zestaw dysz (4 mm, 6 mm, 8 mm)
3 /8" x 50 stóp Niebrudzący
wąż pneumatyczny

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
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