
Graco bevezeti a Minimax ™, az iparág első professzionális vezeték nélküli airless szórópisztoly egy 
professzionális dugattyús szivattyú design, ProSpray ™ technológiával.  Ez a dugattyús-szivattyú 
design nyújt hasonló teljesítményt Graco szakmai levegőtlen permetezőgépek.  Minimax ™ ideális 
eszköz spray szálloda különböző színű falak, mennyezetek, ajtók, radiátorok, szekrények, 
garázskapuk, stb  
 
 Minimax képes-hoz könnyen cserél festékek és színek rugalmas ahhoz, spray több objektumot az 
egyik a másik után.  Csak fogd meg a fegyvert, és mozgassa a következő feladatot!  A leggyakoribb 
és belső finommegmunkálás festékek által tervezett festékgyártók lehet szórni hígítás nélkül.  Ezt a 
spray-ket is egységes mintát egy-pass lefedettség.  
 A Minimax ™ permetezőgép túl van áttörést ... ez egy teljesen új módja annak, hogy spray 
használatával airless technológiával, hogy megtalálja az utat a különböző piacok és alkalmazások.  
 
 "A Minimax egy kiegészítő eszköz, hogy minden festő kellett volna." Mondja Michael Kunzi, Graco 
Europe vezető piacok "Ezzel a permetezőt, a festő kínál több szolgáltatást és jobb befejezés: ajtók, 
amelyeket meg kell festeni a különböző színű, a fal kell, hogy álljon ki a rikító színű vagy radiátorok, 
hogy szükség van egy új kivitelben.  Mindezek a munkák, és többet lehet tenni könnyen, gyorsan és 
professzionális kivitelben hála a Minimax. "  
 
 Ez a professzionális vezeték nélküli airless szórópisztoly lehet használni, mint fenntartó fegyvert 
átfest tárgyak, a javítás fegyvert fedezésére graffiti vagy javítási falak már permetezett egy rendes 
festék szórópisztoly, és a festék spray munkahelyek legfeljebb 50 négyzetméter.  Ön spray 
másodpercek alatt a Minimax ™: egyszerűen öntsük a festéket a pohár, töltse fel a szivattyút, és 
akkor kész.  Tisztítása is egyszerű: üres a vonalhajózási és dobja el.  Töltse fel a poharat vízzel, 
öblítse át a szivattyút, és készen áll a következő feladatot.  
 
 A Minimax ™ jön két 18V lítium-ion akkumulátor töltőt szoros kapcsolatokat, hogy maximális 
teljesítményt szivattyú.  Minden akkumulátor töltöttségi folyamatos permetezéssel is tudnia permetezni 
a 3 csésze (1 L.) festékek, valamint tisztítás.  A RAC ProSpray ™ ™ (Reverse-A-Clean) fúvókák egy 
egyedi tervezésű tip-és vagyonőr-kombinációt, amely optimalizáltuk ProSpray ™ technológiával.  
Hogy lezárja folyadék le a fejet a tiszta mintát, és nem köpköd.  Hegyét szűrő szálak közvetlenül az őr 
és szűrők festék kevésbé tip dugók.  
 
 A készülék szállítása a tartós all-in-one tároló táska, amely megvédi minden komponens belül:  
 A Minimax ™ vezeték nélküli levegőtlen permetező, három RAC PST tipp, két 18V lítium-ion 
akkumulátor töltőt, egy akkumulátor töltő, egy vállpánttal, egy liter csésze tetővel és öt csésze aljzat.  
Ez lehetővé teszi, hogy magával vigye Minimax a feladat-to-job.  Azonkívül, a raktárak esetében 
egyenesen a az összes többi vezeték nélküli villamos kézi szerszámok.  
 
 Maximalizálása permetezés ideje, Graco megalkotott egy különleges készlet helyett a részeket, 
amelyek kopás a legnagyobb mire elérik a normál élettartama.  A készlet megduplázza az élettartamát 
permetező, amely hasonló a normál elektromos professzionális festék szórópisztoly. 


