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NU CALITATEA COSTA , CI LIPSA EI !

Nr.Crt Articol Denumire Pret de Baza Disc. MON Pret Pret Total TVA

1 253419
Masina de zugravit UltraMax II 795 HB Service

Seria a II-a Ultra-Max a fost conceputa in mod special pentru lucrari de
interior cat si de exterior, pentru renovari, constructii noi, cladiri
industriale, cladiri multietajate, fatade, etc.! Materiale utilizabile sunt
vopselele adezive siliconice, dispersiile exterioare si interioare, vopsele
pentru acoperis, adezivi industriali, decapare, Latex, lacuri incolore, lacuri
email si vopsele acrilice. Noua carcasa a filtrului, datorita capacului
filtrului este mai curata, datorita utilizarii sitei filtrante complete, se
obtine o filtrare mai buna. Filtrele Easy-Out retin impuritatile in interior!
Noile pompe Endurance sunt cu

15 % mai mari si debiteaza o rata de flux cu 25 % mai mare. Tijele de piston Chromex sunt de 4 ori mai dure
decat cromul, etansarile stergatoare mai moi reduc uzura, cilindrii previn coroziunea. AutoClean II asigura o
curatire automata de vopsele si corpuri straine, fara indepartarea filtrelor. Noul regulator SmartControl cu
optiunea watchdog-protectia pompei include  un contor litru per Job. Functia de clatire-Power curata cu 20 %
mai rapid. Motoarele DC sunt simple (fara perii) si ofera mai multa putere. Aparatele Ultra-Max-II se livreaza
complet cu furtun de  15 m 1/4"-Blue-Max-Airless, capat de 0,9 m 3/16", pistol Contractor-II, protectie duza
HandTite, surubelnita, scula combinata si ulei  TSL 1/4 l.
Duze potrivite: RAC 5 517, 621 si 625 + protectie duza RAC X si duza RAC X - 621.
Technische Daten:
- TEFC Gleichstrommotor: 1,75 PS / 230 V
- Arbeitsdruck: max. 230 bar
- Fördermenge: max. 3,6 l/min
- Düsengröße: max. 0,031" (1 Pistole), 0,021" (2 Pistolen)
- mechanische Steuerung mit Manometer
- Gewicht: 42 kg

2 249930
Aparat de stropit Airless ST MAX 595 HI-BOY

IFTODE UNIVERSAL Data 04.12.2012

B-DUL COSBUC NR. 156 Intocmit 

 Herr GEORGE NAMOLOSU

1,00 BUC EUR      3.815,00        3.815,00 24%



Nr.Crt Articol Denumire Pret de Baza Disc. MON Pret Pret Total TVA

Aparatele ST MAX reprezintă soluţia perfectă pentru aplicaţii în domeniul
locuinţelor şi uşoare aplicaţii industriale, atât în interior cât şi în
exterior! Materiale utilizate sunt vopsele, amorse, grunduri, protecţie la
coroziune, lacuri în strat gros, vopsele de protecţie la intemperii, decapare,
latex, lacuri incolore şi vopsele acrilice. Dotat cu filtrul dispersor vertical
Easy Out. Furtunul de aspiraţie, rotativ se poate demonta fără unelte! ST MAX se
livrează complet cu furtun de 15m 1/4"-Airless (250 bar), pistol E II - PRO FTx,
suport protecţie duză HandTite şi duză RAC X (PAA517). În plus se mai livrează
cu scule

de ajustare cum ar fi şurubelniţe, unealtă combinată, cordon pentru furtun şi o sticlă cu ulei de ungere TSL.
3/4 PS, 230V Gleichstrommotor mit 3m Stromzuleitungskabel. Maximaler Arbeitsdruck 225bar, maximale
Fördermenge 2,27l/Min., maximale Düsengröße 0,025". Gewicht 33kg.

3 24N432 ***Promotie - pret redus***
Aparat de stropit Airless ST MAX 395 SET incl. ulei de
ungere, duză RAC X

Aparatele ST MAX reprezintă soluţia perfectă pentru aplicaţii în domeniul
locuinţelor şi uşoare aplicaţii industriale, atât în interior cât şi în
exterior! Materiale utilizate sunt vopsele, amorse, grunduri, protecţie la
coroziune, lacuri în strat gros, vopsele de protecţie la intemperii, decapare,
latex, lacuri incolore şi vopsele acrilice. Dotat cu filtrul dispersor vertical
Easy Out. Furtunul de aspiraţie, rotativ se poate demonta fără unelte! ST MAX se
livrează complet cu furtun de 15m 1/4"-Airless (250 bar), pistol E II - PRO FTx,
suport protecţie duză HandTite şi duză RAC X (PAA517). În plus se mai livrează
cu scule

de ajustare cum ar fi şurubelniţe, unealtă combinată, cordon pentru furtun şi o sticlă cu ulei de ungere TSL.
Date tehnice:
- Motor: 0,65kW / 0,875PS, 220V
- Cablu de alimentare cu energie: 3 m
- Presiune de lucru: max. 225 bar
- Cantitate transportată: max. 1,7 l/min
- Mărime duză: max. 0,023"
- Greutate: 19 kg. Set: 27kg.
 
SET compus din: GRACO ST MAX 395 cu echipare de bază,  prelungitor cu protecţie duza 25cm,  filtru  60
mesh,  filtru 100 mesh,  sita sorb GRACO, duza RAC X 521 , duza RAC X 519, Solutie de curatare, Ulei de
ungere.

1,00 BUC EURO       3.115,00        3.115,00 24%

Conditii de Plata: CASH LA CUMPARARE                                                       (50% avans, 50% la livrare)                                                       

Pentru comenzi ce depasesc valoarea de 1.300 Euro fara TVA , transportul este gratuit.

1,00 BUC EURO       2.095,00        2.095,00 24%

Facturarea se va face in RON la cursul de schimb Euro al BNR+2% din ziua facturarii.

Preturile sunt exprimate in Euro si nu includ TVA.
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