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N
ieuwe toestellen 
ontwikkelen en 
bestaande machines 
verbeteren. Zo willen 

wij uw werk vergemakkelijken 
en uw werkervaring verbeteren. 
Ook in 2017 hebben we heel wat 
nieuwigheden voor u in petto. 
In deze editie stellen we de 
belangrijkste graag aan u voor. 

U ontdekt wat onze toestellen 
zo uniek en innovatief maakt, 
kortom, wat ze onmisbaar maakt 
voor uw projecten. Of u nu verf 
spuit, pleisters en textuurmateriaal 
aanbrengt, of ondergronden 
belijnt… we hebben voor elk wat 
wils! 

Veel leesplezier.

Jan Jansegers,
Trade Marketing Manager
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04 AIRLESS VS. HVLP

FACTOR 3 
Controle over de verneveling

Voor projecten die een superieure  
afwerkingsgraad vragen – zoals  
retouches en herstellingen – zijn 
HVLP-toestellen beter geschikt,  
omdat ze de verf veel gerichter  
vernevelen. Bij airless toestellen  
hebt u de verneveling minder  
onder controle. Ze vragen ook  
iets meer voorbereiding, omdat  
de ondergrond en aangrenzende  
oppervlakken afgeplakt moeten  
worden.

FACTOR 1 
Het soort verfklus

Airless toestellen kunnen liters verf 
spuiten in slechts enkele minuten. Ze 
zijn dan ook beter geschikt voor op-
drachten waarbij snelheid belangrijker 
is dan detail. Ze worden door pro-
fessionele aannemers vooral ingezet 
voor grote verfklussen, zoals muren, 
gevels of gebouwen. In tegenstel-
ling tot hun airless variant, vernevelen 
HVLP-toestellen minder verf. Daarom 
zijn ze beter geschikt voor gedetail-
leerder en fijner schilderwerk. Denk 
aan radiatoren, meubelen of deuren.

FACTOR 2 
Het materiaal dat u spuit

Welke materialen u spuit, is van cruci-
aal belang in de keuze tussen airless 
of HVLP. Airless spuittoestellen kun-
nen zowat alle materialen spuiten: van 
dunne vernissen, beitsen, lakken tot 
dikke plafond- en muurverven. Door 
de hoge druk, hoeven de verven zelfs 
niet verdund te worden. HVLP-toestel-
len daarentegen kunnen enkel dunne 
materialen spuiten: vernissen, beitsen, 
lakken en verdunde verven. Voor on-
verdunde dikke materialen hebt u dus 
altijd een airless spuittoestel nodig.

Of u nu een radiator, een deur, een muur of een volledig 

huis wilt spuiten, de juiste verfspuitmachine is essentieel 

voor een constant en professioneel resultaat. Maar 

wanneer gebruikt u best een airless spuittoestel en 

wanneer een HVLP-toestel? Wij zetten ze tegenover elkaar.

WANNEER KIEST U  
WELK SPUITTOESTEL?

Airless of HVLP  

Airless Air Assisted: waar airless en HVLP samenkomen

In een HVLP-toestel (High Volume Low Pressure) wordt de  

verf door lucht verneveld. De druk van die lucht ligt onder 1 bar 

– het volume en de snelheid van de lucht zorgen voor de verne-

veling. Een airless verfspuittoestel werkt zonder lucht (vandaar 

'airless'). Het vernevelt het materiaal door het onder zeer hoge 

druk (130-230 bar) door een spuitkop te persen. U kunt ook 

kiezen voor Airless Air Assisted (AAA) spuiten. Dan worden beide 

technieken gecombineerd in hetzelfde toestel. Qua druk en af-

werkingsgraad zitten AAA-toestellen tussen de airless en HVLP-

toestellen in.

Z
owel met een airless als met een HVLP-toestel kunt  
u verf op een onberispelijke manier aanbrengen.  
Dat zorgt voor een gladdere, mooiere afwerking  
ten opzichte van de klassieke schildermethodes. 

Toch gebruikt u in bepaalde situaties beter een airless  
toestel dan een HVLP-toestel. En omgekeerd. Aan de hand 
van drie relevante factoren leggen wij het verschil uit.
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Wat zeggen de professionals?
Op de volgende pagina’s stellen we onze nieuwste Fine Finish-spuittoestellen voor en laten we professionele 

schilders aan het woord. Zij leggen uit waarom en wanneer ze hun airless of HVLP-toestel gebruiken.

Airless en HVLP-spuittoestellen zijn complementair aan elkaar. De keuze voor de 

een of de ander is afhankelijk van uw verfklus. Wilt u heel snel en efficiënt grote 

oppervlakken spuiten, kies dan voor airless. Hebt u een verfopdracht waar de 

afwerking primeert, dan is HVLP uw oplossing.

Gedetailleerder werken  
dankzij lage druk

Vooral voor dunne materialen  
(vernissen, beitsen en lakken)

Geschikt voor het fijnere schilderwerk  

(zoals radiatoren, deuren, garages, luiken)

Meerdere lagen  

nodig

Sneller werken  

dankzij de hoge druk

Dunne en dikke materialen zonder verdunning 

(vernissen, beitsen, lakken en muurverven)

Vooral geschikt voor grote klussen  

(zoals muren of gevels)

Spuit verf in  

1 dekkende laag

AIRLESS HVLPVS

05
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INZOOMEN OP GRACO’S  
‘FINE FINISH’-NIEUWIGHEDEN

E
en MARK VTMMAX PLATINUM, 
een STTM MAX 395 en een 
HVLP 3800TM: de apparatuur 
van Gabriel Fischer verraadt 

dat hij een Graco-fan is. Zijn nieuwste 
aanwinst komt óók uit de Graco-stal: 
de GX FF. “Ik gebruik inderdaad al 
jaren Graco-toestellen”, zegt Gabriel. 
“Hun kwaliteit en duurzaamheid is ge-

woon geweldig!” Ook van zijn nieuw-
ste toestel was hij meteen overtuigd. 
“Ik heb de GX FF gekocht voor een 
redelijk grote opdracht waarbij ik oude 
deuren van een nieuwe laklaag moest 
voorzien. Ik had het gevoel dat ik 
100 keer sneller werkte. En het eind-
resultaat was top. De opdrachtgever 
was supertevreden!”

De trechter van 5,7 liter is ideaal om kleine hoeveelheden te spuiten.  
In combinatie met de dunne, korte slang (3/16” x 7,5 m) kunt u al spuiten  
vanaf 1 liter verf.

De ProXTM-zuigerpomp is een extreem duurzame zuigerpomp.  
Dankzij het ProXChangeTM-systeem kunt u de pomp makkelijk zelf vervangen. 

De RAC X Fine Finish Switch Tip met dubbele verneveling levert een zachter 
spuitbeeld waardoor u de laagdikte in overlappingen beter kunt controleren.

De voorgevormde handgreep van het FTxTM-spuitpistool zorgt voor een op-
timale bediening en maximaal comfort bij het spuiten.

Ik had het gevoel dat ik 100 keer sneller werkte.
GABRIEL FISCHER, EIGENAAR VAN GABRIEL FISCHER RAUM UND BODEN

NIEUW IN VERVEN

De GX FF is ons nieuwste, uiterst betaalbare ‘Fine Finish’-toestel. Dit airless spuittoestel is veel lichter dan alle concurrerende systemen en is 

perfect voor het afwerken van oppervlakken die om een zeer precieze afwerking vragen, zoals hout en metaal. Wie een ongeëvenaarde kwaliteit 

tegen een onklopbare prijs wil, zit met de GX FF gebeiteld.

DE NIEUWE GXTM FF

De aard van uw verfklussen durft al eens verschillen. Groot of klein, binnen of buiten, lak of muurverf, telkens 

wordt van u een feilloos resultaat verwacht. Bij Graco bekijken we daarom constant hoe we ons gamma kunnen 

uitbreiden, verbeteren en vernieuwen.
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M
eer dan 34 jaar ervaring 
en z’n eigen schildersbe-
drijf, David Dean hoef je 
niets meer te leren als het 

op verven aankomt. Ook verfspuiten 
heeft na tien jaar geen geheimen meer 
voor hem. Voor een nieuwbouwwoning 
moest David 16 eiken deuren van twee 
lagen vernis voorzien. De aannemer 

koos ervoor de deuren ter plaatse te la-
ten schilderen, zo kon hij ze onbewerkt 
– dus goedkoper – aankopen. “Een 
perfect klusje voor mijn HVLP”, wist 
David: “In één uur en twintig minuten 
was ik klaar – met een roller en kwast 
zou mij dat acht uur gekost hebben. 
En het resultaat… dat was gewoon 
subliem.”

Het nieuwe Edge® II-pistool 
Dankzij het Flex LinerTM Bag-systeem kunt u 360° verfspuiten, dus ook ondersteboven.

Dankzij de EasyGlideTM-technologie hebt u 75% minder kracht nodig dan bij andere pistolen.

Het nieuwe Edge II-pistool spuit 4 keer zoveel materiaal.

Onze HVLP-spuittoestellen werden ontwikkeld met één doel voor ogen: verfspuiten makkelijk maken. ‘Plug & Spray’ noemen we dat:  

de materiaalbeker vullen, het toestel aansluiten en starten! Deze nieuwe HVLP-generatie blijft uiteraard perfect voor een fijne afwerking,  

de toestellen zijn zelfs nóg performanter, lichter en stiller.

DE VERNIEUWDE HVLP-REEKS

Het resultaat was gewoon subliem.
DAVID DEAN, EIGENAAR VAN DAVID DEAN DECORATING

De Super-FlexTM-slang 
De Super-Flex-slang van 6 m (Standard-reeks) of 9 m (ProContractor-reeks) is 20% lichter dan slangen 
van andere merken. U sluit ze heel makkelijk op het pistool aan, zonder hulpstukken.

De nieuwe TurboForceTM II-turbine 
De nieuwe TurboForce II-turbine is niet alleen 30%  
performanter, hij werkt ook 15% stiller.

Het ‘Tough Box’-design beschermt de turbine beter tijdens  
de job en het transport.

Dankzij de Smart Start-technologie van de ProContractor-
reeks slaat de turbine automatisch af als u stopt met spuiten.

NIEUW

Zoon Jonathan aan het werk
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De krachtinspanning die klassiek rollen vraagt,  
wordt nu overgenomen door het toestel.
WIM WOUDENBERG, EIGENAAR VAN SCHILDERSBEDRIJF WIM WOUDENBERG

S
childersbedrijf Wim  
Woudenberg vierde in de 
zomer van 2016 zijn tien-
jarige bestaan. Hoog tijd 

om de stap naar airless te zetten, 
vond oprichter en eigenaar Wim. 
Zijn eerste reactie is positief.

“Na tien jaar schilderen op de klas-
sieke manier, was het gewoon tijd 
om op verfspuiten over te schake-
len”, start Wim zijn verhaal. “Om 
projecten sneller te kunnen afwer-
ken enerzijds, omwille van mijn 
gezondheid anderzijds.” Hij koos 
voor de FinishProTM 595 PC PRO 
met roller.

Vooral wanden en plafonds
Wanneer Wim zijn FinishPro 595 
inzet, is afhankelijk van de ruimte 
en de grootte van het project: “Ik 
gebruik het toestel voornamelijk 
om wanden en plafonds te schil-
deren. Het werk gaat sneller én ik 
kan een strak resultaat opleveren. 

En de structuur die je verkrijgt, is 
veel mooier dan als je manueel zou 
rollen.” 

Ergonomisch voordeel
Ook ergonomisch zette Wim een 
stap vooruit: “Door het manuele 
rollen had ik al een tijdje last van 
mijn arm. Ik vroeg me zelfs af hoe 
lang ik nog zou kunnen schilderen. 
Maar met de FinishPro 595 zijn die 
problemen nu van de baan. De 
krachtinspanning die klassiek rollen  
vraagt, wordt nu overgenomen 
door het toestel.” 

Slechts occassioneel  
nog klassiek
Enkel bij kleine verfopdrachten 
kiest Wim nog voor zijn klassieke  
roller. “Maar alleen als het mij 
meer tijd zou vragen om alles af 
te plakken, de unit op te starten 
en hem schoon te maken dan 
het eigenlijke schilderwerk”,  
besluit hij.

WIM WOUDENBERG

• Eigenaar van Schildersbedrijf Wim Woudenberg

• Langbroek, Nederland

• 10 jaar professioneel schilder

facebook.com/schildersbedrijfwimwoudenberg

ID

NIEUW IN VERVEN

Betere én gezondere resultaten voor Wim Woudenberg

De FinishPro II biedt u het beste van twee werelden: u kunt het toestel luchtondersteund, maar 

ook airless gebruiken. Welke spuitmodus u kiest, is afhankelijk van uw verfklus. U kunt met de 

FinishPro II zowel licht als zwaar materiaal spuiten, direct vanuit de emmer, met minimale over-

spray. Dat maakt het toestel uitermate geschikt voor residentiële en commerciële projecten.

FINISHPROTM II: TWEE  
SPUITAPPARATEN IN ÉÉN
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Voor een strakke afwerking hebt 
u niet alleen het juiste toestel no-
dig, ook de spuittip is essentieel. 
“Niettegenstaande hun belang, 
kopen schilders hun tips nog te 
vaak op basis van de prijs. Dat 

maakt dat er veel tips van min-
dere kwaliteit gebruikt worden. 
Met onze nieuwe RAC X FF LP 
Tips lanceren we nu tips waar-
van we denken dat de schilders 
moeilijk om de extra voordelen 

heen kunnen. Ze zijn beschik-
baar van de kleinste handtoe-
stellen tot de grootste airless 
spuittoestellen”, zegt Global 
Marketing Manager Accessories 
Mark Andersen. 

DE NIEUWE RAC XTM FF LP TIPS

Betere afwerking
“De verf wordt gelijkmatiger verneveld, zonder 
dat u strepen aan de zijkant van de spuitwaaier 
krijgt. U hebt meer controle over de laagdikte en 
kunt makkelijker ‘lopers’ vermijden.”

Minder overspray
“De zachtere, beter beheerde spuitwaaier zorgt 
er ook voor dat u minder overspray hebt. U 
voorkomt dus dat u te veel verf verbruikt.”

Hogere betrouwbaarheid
“Met de RAC X FF LP Tips kunt u alle materialen  
spuiten, het resultaat zal altijd piekfijn zijn. Ze 
zijn bovendien een stuk performanter bij koude 
temperaturen.”

Langere levensduur
“Minder druk betekent minder spanning op het 
spuittoestel. Uw pomp en spuittip verslijten min-
der snel, waardoor u ze langer kunt gebruiken.”

“De nieuwe RAC X FF LP Tips bieden dezelfde basisvoordelen als de ‘oude’ (groene) FFA RAC X Tips”,  
weet Mark. “Hét grote verschil is dat u met de nieuwe RAC X FF LP Tips met 30 tot 50% minder druk spuit.  
En met lagere druk spuiten zorgt voor extra voordelen.”

Wat maakt de RAC X FF LP Tips zo speciaal?

Revolutionair ontwerp… … voor een nog beter resultaat

NEWOLD NEWOLD

Ontwerp met vooropening Zachtere, beter beheerde spuitwaaier

NIEUW

www.graco.com/SmartTip
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De UltraMax Airless HH DC is ons nieuwste draagbare snoerloze  

airless handtoestel. Het wordt hét spuittoestel voor uw reparaties  

en snelle klussen tot 50 m2. Het ligt niet alleen perfect in uw hand-

palm, maar is ook nog eens 15% lichter dan z’n voorganger.  

Bovendien kunt u er zowel verven op water- en solventbasis als  

lakken mee spuiten. De UltraMax Airless HH DC is binnen enkele  

seconden spuitklaar, u hoeft het materiaal zelfs niet te verdunnen 

voor een perfecte afwerkingskwaliteit.

ULTRAMAXTM AIRLESS 
HANDHELD DC 

NIEUW

SmartControlTM-
drukregeling
Dankzij de SmartControl-
drukregeling blijft uw inge-
stelde druk constant. Zo 
hebt u altijd de optimale 
druk voor het materiaal 
dat u spuit, beperkt u de 
overspray en verlengt de 
autonomie van de batterij. 

TriaxTM Piston-pomp
De Triax Piston-pomp van duurzaam roestvrij staal garandeert u altijd 
een professioneel resultaat, wat u ook spuit. En met het ProConnect-
systeem vervangt u de pomp zelf in enkele seconden.

ProControlTM II- 
technologie
Met de ProControl II-tech-
nologie past u de pomp-
snelheid aan uw behoeften 
aan: een lage snelheid (en 
kleine tip) voor precisie-
werk, een hogere snelheid 
(en grotere tip) voor meer 
debiet.

DeWalt XR lithium-ionbatterij
De UltraMax Airless HH DC heeft een DeWalt XR lithi-
um-ionbatterij. Uw voordeel? U koopt gemakkelijk een 
vervangings batterij – al dan niet met meer capaciteit – en 
u kunt de batterij(en) in andere toestellen gebruiken.

FlexLineTM-verfsysteem
Met de FlexLine-beker en 
-verfzakjes houdt u uw toestel 
makkelijk proper. U doet de 
verf in de zakjes en na afloop 
kunt u ze weggooien of her-
gebruiken. Het systeem zorgt 
er ook voor dat u 360° kunt 
spuiten.



11

Voor u getest: UltraMax Airless HandHeld DC

ULTRA® AIRLESS 
HANDHELD CORDLESS DC
De goedkopere versie van de 

UltraMax. Dit toestel spuit alleen 

watergedragen muurverven en 

lakken zonder verdunning.

J
e hebt testen en je hebt 
testen. Toen Simone 
Adams de kans kreeg  
de UltraMax Airless Hand-

Held DC te proberen, nam ze haar 
taak meer dan serieus.

“Ik heb de UltraMax Airless Hand-
Held DC inderdaad niet zomaar 
meegenomen naar een van onze 
werven”, start Simone haar ver-
haal. “Ik heb de verschillende  
mogelijkheden van het toestel 
eerst in onze werkplaats verkend. 
Ik testte het met enkele verfsoor-
ten en zag al snel het potentieel.” 
Daarna ging ze met de UltraMax  
on the job aan de slag: “Een 
nieuwbouw, waar zowel ramen als 
muren geverfd moesten worden.”

Handige drukregeling
Vooral de drukregeling sprong in 
het oog. Simone: “Afhankelijk van 
de toepassing en de ruimte waarin 
je moet verven, kun je de druk 
aanpassen. Hoe groter de ruimte, 
hoe hoger je de druk kunt zetten. 
Een kleine berging heb ik bijvoor-
beeld op stand 2-3 gespoten, de 
ramen op stand 5-6 en de muren 
op stand 8-10. Op welke stand  
je de UltraMax ook zet, hij levert 
altijd voldoende kracht. Die druk-
regeling is een enorme troef.”

Vooral voor kleinere klussen
Voor grote klussen zal Simone nog 
naar andere spuitmachines terug-
grijpen. “Maar voor reparaties en 
kleinere klussen, zoals ramen en 

bepaalde binnenmuren, is het echt 
een perfect toestel. Het is een 
handtoestel, dus ik denk dat je er 
het maximum uithaalt als je de ver-
sie op batterijen neemt. Dan kan 
je echt in alle vrijheid aan de slag. 
Bovendien is het toestel heel mak-
kelijk te reinigen”, besluit ze.

Geïnteresseerd in onze nieuwe verf-
spuittoestellen? Vind een distributeur 
bij u in de buurt via de tab ‘Waar te 
koop’ op www.graco.com.

Onze andere Ultra-handspuitapparaten…

ULTRA® AIRLESS 
HANDHELD CORDED AC
Dit toestel kan wat de Ultra Airless 

HH Cordless DC kan, maar heeft een 

elektriciteitssnoer in plaats van een 

18V-batterij.

De UltraMax Airless HandHeld DC bundelt alle voordelen van airless 
spuiten in een compact, draagbaar toestel. Ideaal voor reparaties en 
kleinere verfklussen.
RAF WILLEN, PRODUCT MANAGER BIJ GRACO

www.graco.com/ultra

DEWALT ® and the DEWALT Logo are trademarks of DEWALT Industrial Tool Co. and are used under license. 



12 NIEUW IN TEXTUUR

NOG MAKKELIJKER TEXTUUR MATERIAAL AANBRENGEN
Uw werk vergemakkelijken, ook als u dunpleisters of textuurmateriaal aanbrengt. Om dat te doen, legden we ons 

oor te luister bij u, de eindgebruiker. Dat resulteerde in nieuwe toestellen, zoals de APX-reeks en updates van 

bestaande toestellen, zoals de RTX-reeks.

Geïnteresseerd in onze nieuwe textuurspuittoestellen? 
Vind een distributeur bij u in de buurt via de tab  
‘Waar te koop’ op www.graco.com.

APX 8200 

• 6 zakken in de hopper

• 3 kW (4 pk)

• 8 liter per minuut

APX 6200

• 4 zakken in de hopper

• 1,85 kW (2,5 pk)

• 6 liter per minuut

Dikke materialen die niet in de pomp willen laden, oncontroleerbare 

spuitwaaiers bij onverdunde materialen… Het zijn problemen die  

eindgebruikers bij dunpleistertoepassingen ondervonden. Wij gingen met die 

feedback aan de slag en ontwierpen een volledig nieuw textuurspuittoestel: de 

APX. Hieronder ontdekt u wat de APX 6200 en z’n grote broer, de APX 8200, 

zo uniek maakt.

DE NIEUWE  
APXTM 6200 & APXTM 8200

Sterk, modulair frame
Dankzij zijn stalen frame kan de APX tegen een stootje. 
Toch is het een lichtgewicht, makkelijk te hanteren door één 
persoon. Bovendien haalt u de hopper en de pomp er zonder 
hulpstukken af. 

SmartControlTM 3.0
De APX heeft krachtige, borstelloze DC-motoren. Dankzij 
de SmartControl 3.0-technologie past u de druk met één 
schakelaar aan. Het digitale display toont met welke druk u 
werkt en hoeveel liter u verspuit. 

NIEUW: Vibra FloTM-shaker hopper
De shaker hopper verzekert een constante materiaalstroom.  
Zelfs de zwaarste materialen komen zo makkelijk tot bij de 
pomp. Mixen en verdunnen wordt quasi overbodig.  

Geoptimaliseerde Endurance-pomp
In de APX zit een krachtige pomp die het materiaal aanzuigt. 
De 207 bar zorgt ervoor dat u zowat alle textuurmaterialen 
kunt spuiten. Ook qua levensduur scoort de pomp beter. 
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NOG MAKKELIJKER TEXTUUR MATERIAAL AANBRENGEN

De voordelen van de nieuwe  
APX-reeks in een notendop
• Goedkoper om aan te schaffen

• Kan alle dunpleisters spuiten

• Superieure, consistente afwerking

• Klein en lichter dan gelijkaardige toestellen

• Goedkoper in onderhoud dan gelijkaardige toestellen

• Gemakkelijk in gebruik en onderhoud

APX 8200 

• 6 zakken in de hopper

• 3 kW (4 pk)

• 8 liter per minuut

NIEUW: Bag roller
De perfecte aanvulling! Monteer de bag roller 
boven de vultrechter om zo efficiënt mogelijk  
het laatste beetje materiaal uit de zak te persen.  
Tip: u kunt hem perfect afstemmen op de lengte 
van de materiaalzak.

NIEUW: FloTM hose
De APX komt met een aangepaste slang die 
pulsaties in het spuitpatroon nog beter dempt. 
Ze levert een constante materiaalstroom aan het 
speciale HD Inline-textuurpistool. 

Onze andere 
textuurspuittoestellen

T-MaxTM

De beste keuze als u zowel 

voorgemengde pleisters, decoratieve 

materialen als poederpleister wilt 

spuiten.

RTXTM 5500
Uw geoptimaliseerde oplossing 

voor binnen- en buitenafwerking en 

decoratieve materialen

Mark Max
Een veelzijdig elektrisch airless toestel 

om verf, pleister en brandvertragende 

materialen aan te brengen.
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VANAF NU OOK BELIJNEN  
ZONDER UITLAATGASSEN
Voor de hoogste kwaliteit van belijning zat u met onze LineLazer-reeks al goed. Dat betekent niet dat we op onze 

lauweren rusten. We willen niet alleen uw eindresultaat, maar ook uw werkervaring verbeteren. Daarom lanceren 

we nu de LineLazerTM ES 1000, een innovatie binnen de belijningsapparatuur.

Belijnen zonder uitlaatgassen
De klassieke verbrandingsmotor maakt plaats voor batterijen.  
Gedaan met uitlaatgassen dus. Zo kunt u de LineLazer ES 1000 
ook in werkomgevingen gebruiken die u voorheen manueel  
moest uitvoeren of zelfs moest weigeren, bijvoorbeeld omwille  
van contaminatie van goederen.

Geen geluid van een verbrandingsmotor
Een verbrandingsmotor kan bij binnenbelijningen voor ongewenst  
geluid (en de weerkaatsing ervan) zorgen. Met de LineLazer ES 1000 
kunt u quasi geruisloos belijnen. Het maakt uw werkervaring aan-
genamer, en die van de mensen rondom u.

Strakkere lijnen
Elektrisch strepen trekken, dat wil zeggen dat er geen verbran-
dingsmotor is die voor trillingen kan zorgen. En geen trillingen 
betekent op zijn beurt strakkere lijnen. Met de LineLazer ES 1000 
bent u verzekerd van een feilloos resultaat.

Eén toestel voor binnen én buiten
Doordat de LineLazer ES 1000 geen lawaai maakt, kunt u hem 
zowel binnen als buiten, zowel overdag als ’s nachts gebruiken. 
Overdag een ondergrondse garage of een logistiek centrum  
belijnen en ‘s nachts wegen belijnen in een rustig dorp? U doet  
het allemaal met hetzelfde toestel, zonder hinder voor uw directe 
en indirecte werkomgeving.

Uitbreidingsmogelijkheden

Afhankelijk van de eisen van de werkplek,  

kunt u uw LineLazer ES 1000 uitbreiden:

• Een lazer pointer om voormarkeringen te volgen  

en nóg strakkere lijnen aan te brengen

• Een glasparelsysteem om ’s nachts te belijnen  

en glasparels aan te brengen

• Een LineDriverTM om lange trajecten bij buiten-

belijningen onvermoeibaar af te leggen

• Een tweede batterij om uw litercapaciteit per dag  

te vergroten of om een veiligheidslamp aan te sluiten

De LineLazer ES 1000 is een krachtig innovatief belijningstoestel, ons eerste belijningstoestel op basis van batterijtechnologie.  

Elektrisch werken is niet alleen beter voor het milieu, het geeft u ook nog andere – unieke – voordelen.

DE NIEUWE LINELAZER ES 1000



15

"Met de LineLazer ES 1000 hebben we de perfecte  
oplossing gevonden voor de belijning in onze winkels en 
depots. Het feit dat de machine niet door een verbran-
dingsmotor, maar een batterij aangedreven wordt,  
biedt heel wat voordelen. Er is geen enkel gezondheids- 

of veiligheidsrisico, de machine is eenvoudig te bedienen 
en ze maakt geen lawaai. En doordat het toestel niet trilt, 
is het resultaat nog eens beter ook.”

James Murphy, Maintenance Manager bij Tesco Reading

LINELAZERTM V 5900
Mechanische airless  

belijningsmachine

LINELAZERTM V 250MMA 98:2
Hydraulisch zelfaangedreven  

tweecomponentenmarkeringsapparaat

LINELAZERTM V 250DC
Hydraulisch zelfaangedreven  

Dual Colour-belijningsmachine

Meer info?  Neem een kijkje op www.gracostriping.com voor alle details.  
Of vind een distributeur bij u in de buurt via de tab ‘Waar te koop’ op www.graco.com.

Getest… en goedgekeurd!
“De perfecte oplossing voor onze winkels en depots”

Andere belijningsapparatuur

Scherpe sjablonen in een Duitse ondergrondse garage Duidelijke en strakke belijning op een Franse parking
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EFFICIËNTIE OP  
EENZAME HOOGTE

HOOG EN DROOG

Sneller schilderen met de JetRollerTM

‘Altijd gericht op verbetering’, voor Pijl 

Vastgoedonderhoud is het meer dan een 

slagzin. “Bij elk nieuw project kijken we hoe 

zo efficiënt mogelijk tot het beste resultaat 

kunnen komen”, zegt bedrijfsleider Maarten 

Timmermans. “Zeker bij een aanbesteding zoals 

hier in Rotterdam is dat enorm belangrijk.”

Met de JetRollers kunnen we een gevel in  
minder dan een dag schilderen. Manueel zou je  

daar ongeveer drie dagen over doen.
MAARTEN TIMMERMANS, BEDRIJFSLEIDER PIJL VASTGOEDONDERHOUD

W
at bijna een eeuw ge-
leden begon als een 
klein schildersbedrijfje, 
is ondertussen uitge-

groeid tot een compleet onder-
houdsbedrijf. “We doen alle moge-
lijke gevelwerkzaamheden”, zegt 
Maarten Timmermans, bedrijfs-
leider bij Pijl Vastgoedonderhoud. 
“Van klein tot groot, van enkel 
schilderen tot compleet renoveren. 
Vooral projecten waarbij we in een 
vroeg stadium betrokken worden, 

zijn ons ding. Samenzitten met de 
opdrachtgever, samen nadenken, 
concepten bedenken… dan zijn 
we op ons best!” 

Binnen het afgesproken  
budget blijven
Ook bij dit Rotterdamse project 
bleek die denkfase enorm belang-
rijk. Maarten: “Aangezien het om 
een aanbesteding ging, moesten 
we het project binnen het afge-
sproken budget afronden. Onvoor-

Dankzij de JetRoller hoeven de schilders geen emmers verf naar boven te sleuren.



17

PIJL VASTGOEDONDERHOUD

• Opgericht in juni 1923

• Opereert vanuit Zwijndrecht, Nederland

• 55 werknemers vast in dienst

• Gespecialiseerd in onderhoudsschilderwerk en gevelonderhoud

www.pijlvastgoedonderhoud.nl

JETROLLER 

Een flexibele en lichte tool  
om verfklussen met de roller  
efficiënter te laten verlopen

• Combineert rollen en spuiten  

in één beweging 

• Voorkomt spatten en druppels

• Gedaan met de roller in de 

verf te dompelen 

• Lengte van de roller aan te  

passen naargelang het project

• Minder voorbereiding, want  

vrijwel geen overspray

Voor meer info, surf naar  
jetroller.graco.eu.com

Pijl Vastgoedonderhoud gebruikte meer dan 1500 liter verf om het gebouw in een nieuw jasje te steken.

ID

zien meerwerk zou zonder pardon 
voor onze rekening zijn. Efficiënt 
werken was dus écht een must.” 

Om binnen het budget een feilloos 
resultaat te kunnen leveren, ver-
trouwde Pijl Vastgoedonderhoud 
op Graco. Maarten: “We heb-
ben een Mark VII en een UltraMax 
1095, maar gebruiken ze voorna-
melijk in de particuliere villabouw 
en voor binnenprojecten. Het was 
de eerste keer dat we een buiten-
project van deze omvang met 
onze Mark VII aanpakten.”

JetRollers voor tijdswinst  
en efficiëntie
Toen Maarten Graco om advies 
vroeg, was het voorstel om met 
twee JetRollers van 18 cm te wer-
ken. “Met de Graco-pomp en de 
JetRollers kunnen we spuiten en 

rollen in één beweging, een hele 
tijdswinst! Een gevel konden we 
zo in minder dan een dag schilde-
ren. Als je diezelfde gevel manueel 
zou rollen, zou het ongeveer drie 
dagen duren. Bovendien geeft het 
display aan hoeveel liter verf er ge-
spoten is. Zo kunnen we onze op-
drachtgever zwart op wit tonen dat 
we voldoende verf aanbrengen.”

Minder belasting  
voor het personeel
Naast de prijs, gaf ook het ge-
bruiksgemak de doorslag om voor 
Graco te kiezen. “Een ander voor-
deel is inderdaad dat mijn perso-
neel minder belast wordt”, weet 
Maarten. “Ze hoeven geen em-
mers verf naar boven te sleuren. 
Dat bespaart niet alleen tijd, het 
vergemakkelijkt ook het werken. 
Én de toestellen zijn ongelooflijk 
makkelijk schoon te maken.”  n
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Winnaar van de GXTM 21

“NOOIT GEDACHT 
DAT IK ZOU WINNEN. 
IK DEED MEE VOOR 
HET PLEZIER.” 

Resultaten van de enquête

DIT IS UW MENING OVER  
HET CONTRACTORMAG
Voldoet ContractorMag aan uw verwachtingen en welke onderwerpen 
interesseren u het meest? Aan de hand van een korte enquête polsten 
we naar uw mening over dit magazine. En de resultaten waren duidelijk. 
Nogmaals bedankt aan iedereen die deelnam aan de enquête. Dankzij 
jullie weten wij hoe we ContractorMag nóg interessanter kunnen maken. ‘Hoe de ultieme GX eruitzag’, vroegen we in de 

vorige editie van dit magazine. Wie een ontwerp 
instuurde en de meeste stemmen wist te halen, 
kon er meteen zelf een in de wacht slepen.  
En ondertussen hebben we een gelukkige:  
Ralf Metze.

Ralf is al 29 jaar schilder en heeft altijd met 
Graco-toestellen gewerkt – het bedrijf waarvoor 
hij werkt, heeft er maar liefst zes. Toen hij de 
wedstrijd in het magazine zag, besloot hij mee te 
doen voor het plezier. “Ik had nooit gedacht dat 
ik zou winnen. Om toch wat stemmen te halen, 
heb ik mijn ontwerp gedeeld op Facebook, in de 
groep Maler und Lackierer - Mit Herz und Seele. 
Met succes blijkbaar”, lacht Ralf.

We wensen Ralf veel werkplezier met zijn nieuw GX!

Wat vindt u van dit magazine?

Niet goed  0%

Goed  9%

Zeer goed  91%

Welke info wilt u in dit magazine zien?

Productinfo  35%

Tips & Tricks  50%

Succesverhalen  15%

Uit welke landen kwam de meeste respons?

Verenigd Koninkrijk  38%

Polen  17%

Nederland  9%

Frankrijk  9%

Duitsland  8%

Spanje  7%

Italië  5%

België  5%

Andere landen  2%

Het winnende  
ontwerp van Ralf.
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Graco Contractor Club

GracoContractor

Graco Contractor Club

Social media-ambassadeurs in de kijker

GESPOT  
OP INSTAGRAM
Een beeld zegt meer dan 1000  
woorden. Geen betere manier dus 
om klanten te overtuigen, dan te  
tonen wat u dagelijks doet. Heel wat 
schilders en stukadoors hebben dat 
goed begrepen. Ze fotograferen hun 
projecten uitgebreid en delen ze op 
Instagram, de populaire app voor 
foto’s en video’s. Wij gingen een  
kijkje nemen op Instagram en zetten 
enkele van onze ‘social media- 
ambassadeurs’ graag in de kijker.

Wilt u zelf eens met een foto in  
ons magazine verschijnen?  

Deel uw projecten op Instagram  
met de hashtag #Graco

IEG Solutions (ieg_sprayuk)

Simon Deakin (deakindecor)

LS Håndverk (ls_handverk)

Florent Bertina (servicesbricotravaux)

Graco nu ook op social media

VOLG ONS OP  
FACEBOOK, TWITTER 
EN INSTAGRAM
Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen  
bij Graco? Dat kan voortaan heel eenvoudig:  
volg ons gewoon op social media. Dan krijgt  
u het nieuws heet van de naald!

Productinformatie
Alles wat u moet weten over 
onze  nieuwste toestellen en 
accessoires.

Leuke projecten
Kijk hoe andere professio-
nals klussen aanpakken  
en doe inspiratie op.

Handige tips & tricks
Haal meer uit uw toestel  
en pak uw projecten nog  
efficiënter aan.



KRAS & WIN

1 Kras

2 Surf naar www.contractorclub.com

3 Geef uw code in

4 Maak kans op een Ultra Airless HandHeld Corded AC

Elke  
maand een  
winnaar!

Ultra® Airless HH Corded AC

Wedstrijdreglement op www.contractorclub.com

eMAG13va

AIRLESS HANDHELD


