
Mit lehet Minimax Önért?  

•  A Professionel Airless festékszóró biztosítja a tökéletes minőségű kivitelt,  csakúgy 
mint bármely más Graco permetezőgép.  Ezt a spray leggyakoribb és belső 
finommegmunkálás festékek hígítás nélkül.  

•  Tökéletes hordozhatóság nagyon könnyen mozoghatunk a munkaterületen, vagy 
egyik munkahelyről a másikig.  

 Funkció 1: szabadalmaztatott PROSPRAY dugattyús szivattyú technológia  
•  Készen áll a spray másodperc alatt!  
•  Tökéletes hordozhatóságot mozoghat a munkát.  
•  Profi minőségű kivitel  

 2. jellegzetesség: PST Reverzibilis tippek  
•  RAC ® (Reverse-A-Clean), ha a tipp, amelyek különc, egyszerűen 

fordítsa el a csúcsát, spray ki a különc, és továbbra is permetező normál 
módban.  

•  Integrált ProShot Tipp Gárda és elkerüli köpködött, és gondoskodik a 
tökéletes kivitelben.  

•  A rendelkezésre álló szűk és széles rajongó méretű vékony nehéz, 
hígítatlan anyagot.  

 

 3. jellegzetesség: Tipp szűrő  

•  Menetek közvetlenül őr és szűrők festék kevésbé tip dugók.  

 

 4. jellegzetesség: vállpánt 

•  Könnyen tulajdonít a MINIMAX a kéz szabad mozgását a munkában  

 

 5. jellegzetesség: Tilt-N-1L Spray Paint-kupa  
•  Állítható a szakasz lehetővé teszi a permetezés bármilyen irányban - a 

padló, a mennyezet és a falak.  
•  Eldobható pohár aljzat gyors és könnyű tisztítás.  
•  Tartalmaz terjed festék tárolására és gyors rázza mentesítésre.  

 

 6. jellegzetesség: Permetezőgép Hook  
•  Beállítja az egyensúlyt a test bármely, létra vagy jobsite berendezés  

könnyű szállítás vagy töltse ki.  

 

 7. jellegzetesség: önálló tervezése  



•  Kiegyensúlyozott design, könnyű tárolás és félretette a munkaterületen.  

 

 Vonás 8: Prime Valve  

•  Kényelmesen gyors feltöltési és a nyomás kiadás.  

 

 Funkció 9: Alacsony töltöttség-jelző fény  

•  Vörös fény jelzi, amikor gyorsan kell az akkumulátort ki kell fizetni.  

 

 10 funkció: Lítium-ion akkumulátor tölt ő  
•  Exkluzív, nagy teljesítményű akkumulátor erős kapcsolatot biztosít 

maximális szivattyú teljesítménye.  
•  Kemény, nagy hatással esetben tartós ahhoz, hogy kezelni jobsite 

visszaélés.  
•  Egyszerű, egygombos dia-és gumi markolat kényelmes, ha elemcsere.  
•  Tudnia permetezni 3.78l minden elem a folyamatos permetezés.  

 

 11 funkció: MINIMAX Permetezőgép Storage ügyben  
•  Tartós all-in-one tárolás esetén megvédi minden komponens belsejében.  
•  Extra szoba tippeket, rongyok, szűrők és festék kellékek.  
•  Kényelmes során a feladat-to-job.  

 

 


