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TMAX 506

• Speciální konstrukce s malým množstvím smáčených dílů
• Snadná demontáž pumpy a rychlé čistění bez použití nářadí
• Možnost připojení rychlospojkami až 15 m hadic
• Možnost připojení kompresoru pro stříkání se vzduchem  
• Nové typy otočných airless trysek HDA s karbidovým jádrem
• Nanášení stěrek i hrubozrnných omítek
• Výkon: 6,4 l/min
• Max.tlak: 50 bar
• Max. velikost trysky: 651“
• Hmotnost s příslušenstvím: 75 kg
Kupte si exkluzivní model TMAX 506 a my vám k němu navíc přibalíme ještě jedno stříkací zařízení zcela zdarma.
Využijte možnost, jak výhodně a mnohonásobné využit řešení na aplikaci stěrek, omítek i nátěrových hmot za cenu stroje
TMAX. Touto investicí dokážete aplikovat dekorativní omítky, vyrovnávací stěrky, interiérové a fasádní barvy, penetrace,
vodou ředitelné i syntetické nátěrové hmoty, mořidla a laky.

ST Max

• Snadná manipulace i obsluha jednou osobou
• Čtyřnohé provedení stojánku pro vysokou stabilitu
• Zařízení určené pro nanášení interiérových a fasádních barev
• Bezúdržbová airless pistole FTX-E
• Výkon: 1,8 l/min
• Max. tlak: 230 bar
• Max. velikost trysky: 0,021“
• Hmotnost s příslušenstvím: 18 kg
Lehké, elektrické airless stříkací zařízení v provedení na stojánku, s pružnou hadicí, 15 m, spolehlivý pomocník pro malíře i jako doplňkové vybavení pro
malé a střední zakázky.

TYTO DVA STROJE POŘÍDÍTE ZA BEZKONKURENČNÍ CENU

116.343,- Kč bez DPH. (celkem s DPH 140.775 Kč)
Balíček zahrnuje:

TMAX 506:
zásobník 76 l, aplikační ventil nové konstrukce, materiálová hadice 3/4“ x 5 m, pružná koncová hadice 3/4“ x 3 m, vzduchová hadice 3/8“ x 15 m,
materiálový filtr 18 mesh
sada pro těžké aplikace: držák trysek RAC X, tryska HDA651, materiálový filtr 30 mesh
sada jemných trysek pro dokončovací práce vzduchovým stříkáním: vzduchová tryska 4 mm, držák trysek, 4 ks jemných kruhových trysek pro úpravu paprsku
KA 390:
pistole FTX-E, držák trysek RAC X, malířská tryska PAA517, materiálová hadice BLUEMAX II 1/4“ x 15 m
nářadí a čistící štěteček
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