
e-Xtreme Ex35

Zmanjšan hrup
Tih električni motor znatno izboljša 
delovne pogoje.

ATEX odobreno

Graco-va e-Xtreme ™ Električna Airless črpalka, 
za razprševanje zaščitnih premazov, je prva črpalka 
na svetu odobrena za delovanje na nevarnih območjih!
PRIHRANEK ENERGIJE do 80%!

Elektrika
Pri pravilni povezavi električne energije, 
je le-ta varna, zanesljiva in primerna za vas.
Vhodna napetost: 230V.

Brez Zamrznitve
Z odpravo potrebe po zračnem motorju se 
izognete težavam glede zamrznitve.

Vklopite & Razpršujte
Sposobnost razprševanja visoko 
trdnih končnih premazov - zagotovo 
bo črpalka postala vaša go-to sprayer! 

Tehnični Podatki

Maksimalni delovni tlak: 240 bar
Maksimalna priporočena velikost šobe:
0.58 mm @ 220 bar (tlak brizganja)
Temperatura obratovanja: 
Tlak zvoka: 70 dB(A)
Črpalka: 180 cc

5°C to 50°C

Področje Uporabe:

Ladjedelništvo in pomorstvo
Zaščitni premazi za mostove
Izdelava in popravila železniških vozil
Premazovanje cevi in rezervoarjev
Zaščitni premazi za vodne stolpe
Obnova vstopnih jaškov in kanalizacije
Protikorozijska zaščita

Materiali:

Strešni premazi
Enokomponentni zaščitni premazi
Večkomponentni zaščitni premazi
Epoksidni premazi
Premazi z visoko vsebnostjo suhe snovi 
Premazi s 100-odstotno vsebnostjo 
suhe snovi
Poliuretanski premazi
Uretanski premazi
Cinkovi temeljni premazi

Pooblaščeni GRACO distributer: AIR-G d.o.o., Šmartinska c. 32, 1000 Ljubljana
t. 00386 (0)1 521 19 51, f. 00386 (0)1 521 19 52, air-g@siol.net, www.air-g.si

Brizgalna tehnika
Električne Airless Črpalke



e-Xtreme Ex45

Zmanjšan hrup
Tih električni motor znatno izboljša 
delovne pogoje.

ATEX odobreno

Graco-va e-Xtreme ™ Električna Airless črpalka, 
za razprševanje zaščitnih premazov, je prva črpalka 
na svetu odobrena za delovanje na nevarnih območjih!
PRIHRANEK ENERGIJE do 80%!

Elektrika
Pri pravilni povezavi električne energije, 
je le-ta varna, zanesljiva in primerna za vas.
Vhodna napetost: 230V.

Brez Zamrznitve
Z odpravo potrebe po zračnem motorju se 
izognete težavam glede zamrznitve.

Vklopite & Razpršujte
Sposobnost razprševanja visoko 
trdnih končnih premazov - zagotovo 
bo črpalka postala vaša go-to sprayer! 

Električne Airless Črpalke

Tehnični Podatki

Maksimalni delovni tlak: 310 bar
Maksimalna priporočena velikost šobe:
0.53 mm @ 276 bar (tlak brizganja)
Temperatura obratovanja: 
Tlak zvoka: 70 dB(A)
Črpalka: 145 cc

5°C to 50°C

Področje Uporabe:

Ladjedelništvo in pomorstvo
Zaščitni premazi za mostove
Izdelava in popravila železniških vozil
Premazovanje cevi in rezervoarjev
Zaščitni premazi za vodne stolpe
Obnova vstopnih jaškov in kanalizacije
Protikorozijska zaščita

Materiali:

Strešni premazi
Enokomponentni zaščitni premazi
Večkomponentni zaščitni premazi
Epoksidni premazi
Premazi z visoko vsebnostjo suhe snovi 
Premazi s 100-odstotno vsebnostjo 
suhe snovi
Poliuretanski premazi
Uretanski premazi
Cinkovi temeljni premazi

Pooblaščeni GRACO distributer: AIR-G d.o.o., Šmartinska c. 32, 1000 Ljubljana
t. 00386 (0)1 521 19 51, f. 00386 (0)1 521 19 52, air-g@siol.net, www.air-g.si

Električne Airless Črpalke

Brizgalna tehnika
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