
NIEUW! HVLP-spuitsysteem SmartFinish 
Professionele techniek voor kwalitatief 
hoogstaand lakwerk

Eigenschappen

  Groot luchtdebiet en hoge werkdruk zodat ook gemiddeld en sterk viskeuze primers, 
 grond- en deklak kunnen worden verwerkt

   Automatisch instelbare spuitbreedte bij wijziging van de materiaalhoeveelheid, 
 zorgt voor een gemakkelijke bediening

  Met het non-bleederpistool ontsnapt er geen lucht aan het pistool tijdens 
 werkonderbrekingen en waait er geen stof op
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Technische gegevens

Aantal turbines 4

Luchtdebiet Max. 3.950 l / min

Werkdruk Max. 0,6 bar

Slanglengte 9 meter

Stroomaansluiting 230 V, 50 Hz, 6 A

Gewicht 13,2 kg

Artikelbenaming Art.-Nr.

HVLP-spuitsysteem SmartFinish  
In de levering inbegrepen:
- Luchtslang van 9 meter
- 1 l-onderbekerpistool 
- Nozzleset van 1,3 en 1,8 mm (nozzle en naald)
- Luchtfilter aan de buitenzijde bereikbaar
- Spuittiphouder/reinigingsvat

68 42 00
 Moderne HVLP-techniek: weinig tijdverlies met 
 afdekken en spaarzaam materiaalgebruik dankzij 
 nevelarm spuiten

 Zeer eenvoudige en snelle vervanging van de nozzles   
 zonder gereedschap

 talrijke verwerkingsmogelijkheden dankzij een optimaal  
 geregeld groot luchtdebiet en een optimale werkdruk

 snel inzetbaar en eenvoudig te reinigen dankzij een 
 eenvoudige aansluiting en een functionele verwerking

 pistool, beker en kabel worden praktisch opgeborgen 
 in de koffer

 pistool met onderbeker kan worden neergezet 
 tijdens werkonderbrekingen

 ordelijk en eenvoudig transport dankzij koffer- en 
 nozzlevak en slanghouder

 optimale benutting dankzij verlicht onderhoudsdisplay   
 voor dubbel luchtfiltersysteem

 veilige instelling van spuitvorm dankzij klikfunctie voor   
 horizontale of verticale spuitstraal en puntstraal voor   
 uiterst smalle constructieonderdelen

Bijkomende voordelen

Toebehoren Art.-Nr.

spuittip / naald 0,8 mm 68 42 08

spuittip / naald 1,3 mm 68 42 13

spuittip / naald 1,8 mm 68 42 18

spuittip / naald 2,2 mm 68 42 22

spuittip / naald 2,5 mm 68 42 25

	Alle grondverf, lazuur, primer, grond- en deklak op 
 basis van water en oplosmiddel en geschikt voor 
 verfspuittechniek

Verwerkbaar materiaal
	Kleine en grotere coatingwerken bij renovaties 
 en nieuwbouw

Toepassingen

Ergonomisch pistool met automatische regeling van spuitbreedte 
en hoeveelheid materiaal en 1l-onderbeker

Koffersysteem: praktisch om mee te nemen en op te bergen


