
WYPOŻYCZALNIA URZĄDZEŃ DO MALOWANIA
MARKI GRACO 

1.Malowarka CLASSIC S 395 PC Stand 
farby wewnętrzne – mieszkaniówka 

Dane techniczne:
Wydajnoś	ć	: 2,1 l/min
Max. ćiś	nienie roboćze: 225 bar
Max. rozmiar dyśzy: do 0,023”
Silnik TEFC DC: 3,4 KM
Waga: 20 kg

Materiały:
Lakiery, akryle, podkłady, emalie,
bejće, emulśje 

Wyposażenie urządzenia:
      - piśtolet malarśki
      - 15 m węz1a

- dyśza malarśka
- ośłona dyśzy
- filtr gło	 wny
-manometr



2.Urządzenie do malowania i szpachlowania 
MARK  VII Standard  

mieszkania, hale, elewacje , dachy

Dane techniczne: 
Wydajnoś	ć	 pompy - 6 l/min
Max. ćiś	nienie - 230 bar
Max. rozmiar dyśzy -0,41”-0,47”
Waga -  73 kg
Silnik - 2,5 KM

Materiały:
Lakiery, farby olejne, emalie, uretany, latekśy,emulśje,
powłoki epokśydowe, wypełniaćze, powłoki
ognioćhronne,farby akrylowe, śzpaćhle do
nakładania hydrodynamićznego -gotowe

 Wyposażenie urządzenia:
- piśtolet malarśko - śzpaćhlarśki
- wąz1  15 m x 1/2”
- dwie dyśze natryśkowe do śzpaćhlowania i malowania
- ośłona dyśzy
- płyn TSL



3.Urządzenie do nakładania gładzi i materiałów
dekoracyjnych T-max 506 nr katalogowy 17X980

Dane techniczne: 
Wydajnoś	ć	: 6,4 l/min
Max. ćiś	nienie: 50 bar 
Max. rozmiar dyśzy: ”651
Pojemnoś	ć	 zaśobnika: 4 worki - 60 l
Waga: 108 kg 

Materiał : gładzie sypkie i gotowe

Wyposażenie:
- piśtolet do śzpaćhlowania
- zaśobnik
- komplet węz1y
(materiałowy 5m, bićzowy 3m)
- ośłona dyśzy
-dyśza do śzpaćhlowania 



4.Malowarka drogowa Line Lazer V 5900 Standard 

Malowarka została wyposażona w nowoczesne technologie, zapewniające 
wykonanie precyzyjnych i zgodnych linii. 
Idealne do malowania parkingów, boisk, hal, dróg i ulic.

Dane techniczne:
Makś. wydajnoś	ć	 - 6 l/min
Makś. ćiś	nienie - 227 bar
Silnik Honda - 160  ( 5,5 HP)
Pojemnoś	ć	 baku 3.6 l
Makś. rozmiar dyśzy: 0,043" (1 piśtolet)                            
Szerokoś	ć	 malowanyćh linii od 5 ćm – 60 ćm 

Wyposażenie: 
-2 piśtolety malarśkie ( jeden z moz1 liwoś	ćią malowania ręćznego na przewodzie 
7,5 m )
-wąz1  15 m
-komplet dyśz malarśkićh
-ośłon dyśzy
-płyn TSL 

*Nowy ulepszony elektroniczny wyświetlacz 
-elektronićzna kontrola ćiś	nienia
-lićznik gruboś	ći linii
-lićznik zuz1ytego materiału
-lićznik odległoś	ći 
-lićznik przepraćowanyćh roboćzogodzin
( dzięki tej funkćji nie zapomnimy o wyminie np. oleju)
-prędkoś	ćiomierz 
-SmartControl 
-ośłona pozwalająća praćować	 w kaz1dyćh warunkaćh 

*System regulowania pistoletów EasyMark
*System centrowania kola EZ Align
*System ramy -redukujący drgania 






