SaniSpray HP 20
TM

DRAAGBAAR SPUITAPPARAAT OP ACCU

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 HP20 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 0,6L PER MINUUT

DE OUDE MANIER

DE NIEUWE
SANISPRAY HP™ MANIER

VS

Inconsistente dekking
met druppels en lopers

Consistente dekking
van rand tot rand

DRAADLOOS VOOR ULTIEME DRAAGBAARHEID
• Perfect voor gebieden die maximale bezetting vereisen
UITGEBREID BEREIK OM OVERAL TE KUNNEN
SPUITEN
• 40 cm tip extension, om uw hand en arm op een veilige afstand
te houden van het oppervlak dat u wilt ontsmetten
VULLEN & SPUITEN 1.25 LITER
FLEXLINER™ ZAKSYSTEEM
• Gemakkelijk verplaatsen van kamer naar kamer,
desinfecteren met bijgevoegde 1.25L materiaalcontainer
• Spuit in elke richting en in elke hoek, 360° flexibiliteit van spuiten
60
Liters
of minder
elke week

PRODUCTCONFIGURATIE
PRODUCTNAAM

SaniSpray HPTM 20

REFERENTIE

25R945

STROOMBRONNEN

DEWALT® 18V lithium Ion Accu

INHOUD

•
•
•
•
•

Fijne spuittip (313)
Medium & Grove spuittip (515 & 619)
2x 18v DEWALT® 2.0 ah Lithium-Ion Accu & Lader
40 cm Spuit verlengstuk
5 FlexLiner zakken, Opslagplug & Duurzame
gereedschapstas

*	DEWALT® en het DEWALT-logo zijn handelsmerken van DEWALT Industrial Tool Co. en worden onder
licentie gebruikt.

BORSTELLOZE DC-MOTOREN
• Meest betrouwbare motoren met een lange levensduur
• Vonkvrije werking
• Mogelijkheid tot spuiten van (ontvlambare) chemicaliën
op alcoholbasis
INSTELBARE DOORSTROOM CONTROLE
• Volledige controle over het bereik biedt zowel volledige dekking
op specifieke objecten als fijne spray binnen een gebied
• 0-69 bar verstelbaar
18V DEWALT* LITHIUM-ION ACCU & LADER
• Spuit tot 9,5 liter op een volle accu
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 (313 dunne, 515 middelgrote, 619 grote spray)
TRIAX™ AIRLESS ZUIGERPOMP MET PROCONNECT™

www.graco.com/sanisprayhpsolution

