SaniSpray HP 65
TM

DRAAGBARE HOPPERSPRAYER

Hoogwaardige airless-spuittoestellen, speciaal
ontworpen voor het verspuiten van chemicaliën
om sneller te kunnen desinfecteren en ontgeuren
Deze machines zijn gebouwd van materialen en componenten die compatibel zijn
met de agressieve chemicaliën ** die worden gebruikt om sporen van virussen zoals
COVID-19 op oppervlakken te verwijderen.
Het reinigen van oppervlakken dient veilig en efficiënt gebeuren.
Gebruik onze SaniSpray HP65 en wees ervan verzekerd dat elk oppervlak volledig
is bedekt met desinfecterende vloeistof. Met deze sprayer breng je een 100%
consistente laag van de juiste hoeveelheid ontsmettingsmiddel aan.

SPUIT TOT 1,9L PER MINUUT

DE OUDE MANIER

DE NIEUWE
SANISPRAY HP™ MANIER

VS

Inconsistente dekking
met druppels en lopers

Consistente dekking
van rand tot rand

UITGEBREID BEREIK OM OVERAL TE KUNNEN
SPUITEN
• Voeg tot 90 m slang (optioneel) toe om overal te spuiten voor
toepassingen met hoge productie
• 40 cm tip extension, om uw hand en arm op een veilige afstand
te houden van het oppervlak dat u wilt ontsmetten
HOGE PRODUCTIVITEIT
• SaniSpray HP65 hoge productiviteit zorgt voor snellere toepassingen
DRAAGBAAR GESLOTEN SYSTEEM
• Draag de spuit en het materiaal bij elkaar - De deksel voorkomt
spatten en morsen tijdens het dragen
KRACHTIGE DC-MOTOR
• DC-motor met vonkenvanger biedt de mogelijkheid om
op alcohol gebaseerde (brandbare) chemicaliën te spuiten
200
Liters
of minder
elke week

PRODUCTCONFIGURATIE
PRODUCTNAAM

SaniSpray HPTM 65

REFERENTIE

25R946

STROOMBRONNEN

230 V CEE-snoer

INHOUD

• Fijne spuittip (515)
• Medium & Grove hoge productie spuittip
(617 & 619)
• SaniSpray HP Pistool
• 1/4"x 15M BlueMax II Slang
• 1/8"x 1.4M BlueMax II Slang
• 40 cm Spuit verlengstuk

INSTELBARE DRUK CONTROLE
• Volledige controle over het bereik, biedt zowel volledige dekking
op specifieke objecten als fijne spray binnen een gebied
LICHTGEWICHT SANISPRAY HP PISTOOL
• Maakt het mogelijk dat producten sneller worden aangebracht
om het desinfectieproces te versnellen
POUR & GO 5.7L HOPPER
• Hopper levert langere spuittijd en het op zichzelf staande
draagbaarheid van de machine
RAC X® LP TIPS
• Reverse-A-Clean (RAC®)
• Lage druk Spuittips
• Kies uit 3 tips om te voldoen aan de verblijftijd en vereisten
van uw desinfectiemiddel (515 dunne, 617 middelgrote,
619 grote hoge productie spray tips)
PROX™ AIRLESS ZUIGERPOMP MET PROXCHANGE™

www.graco.com/sanisprayhpsolution

