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ProAccess utför bland annat mycket underhållsarbete på broar åt Trafikverket.
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Smidiga maskiner 
underlättar vid blästring på hög höjd

ProAccess AB är specialiserade på entreprenad-
arbeten på hög höjd med repteknik. Vid blästrings-
arbeten har man valt att använda sig av det hand-
hållna borstblästringsverktyget Bristle Blaster från 
Anti-Corrosion.

ATT ARBETA MED repteknik är ett 
kost nadseffektivt alternativ till 
bygg ställning, kran och skylifts. 
ProAccess utför allt ifrån stora till 
små entreprenadearbeten som 
underhåll, montage och inspek-
tioner inom fastighet och industri. 

– Vi utför mestadels mekaniskt 
arbete, som blästring och mål ning, 
huvudsakligen till företag inom tung 
industri men vi gör även många bro-
ar åt Trafikverket. Höga Kustenbron, 
Tjörnbron och Uddevallabron är 
några exempel på broar där vi 
utfört underhållsarbeten med hjälp 
av repteknik. Arbeten på större bro-
ar kan vara 3-årsprojekt, då vi tvät-
tar, blästrar, målar och utför meka-
niska arbeten på vajrar etc., säger 
Per Andersson, projektchef på Pro-
Access AB.

Utsett till Gasellföretag
ProAccess har cirka 40 anställ-
da, utgår från basen i Uddevalla 
och utför arbeten i hela Norden. 

Företaget är auktoriserade i rost-
skyddsmålning. Den unika kompe-
tensen gör att man är efterfrågade 
och företaget går mycket bra. 2020 
ökade omsättningen 40 procent 
och året dessförinnan 100 procent. 
Under förra året blev man dess-
utom av Dagens Industri utsedda 
till Gasellföretag, ett bevis på att >>

Vi har fyra, fem 
stycken Bristle 
Blaster som 
vi använder 
dagligen under 
säsong”

INDUSTRI

Per Andersson, projektchef på ProAccess AB.
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>> man är ett av de snabbast växande före tagen 
i landet.

– Det är många fördelar att arbeta med rep-
teknik. Kostnaderna för underhåll blir lägre, 
arbetet utförs snabbare samt minskat behov av 
kranar och ställningar. Dessutom minimal risk 
för åverkan på fastigheter och konstruktioner då 
repen och selarna som används är mjuka, säger 
Per Andersson.

Bristle Blaster skapar en blästerlik yta  
ProAccess har samarbetat med Anti-Corrosion 
under många år och främst köper de borstbläst-
ringsverktyget Bristle Blaster.

– Bristle Blaster är ett handhållet elverktyg 
med vilket man skapar en blästerlik yta,  liknande 
sandblästring. Den patenterade teknologin tar 
effektivt bort korrosion och beläggningar med 
hjälp av en roterande borsttrissa och ett stort 
antal fjäderstål. Tack vare att fjäderstålen slår ner 
och kratsar stålytan, uppnår man ytprofil och 

Bristle Blaster är 
ett hand hållet 
elverktyg med 
vilket man  
skapar en 
blästerlik yta,  
liknande sand-
blästring”

en högre ytrenhet jämfört med om man skulle 
använda en vanlig sliptrissa eller vinkelslip, som 
ger en polerad yta, säger Stefan Kristensson, 
Anti-Corrosion.

Behändiga och effektiva maskiner
– Bristle Blaster är mycket behändiga och 
samtidigt effektiva maskiner som vi använder 
mycket vid underhållsmålning. Vi har fyra, fem 
stycken maskiner som vi använder dagligen 
under säsong. Nu har vi investerat i den nya 
modellen med dubbla band, vilket innebär att 
man kan använda två 23 mm borsttrissor i 
bredd och därmed få dubbel kapacitet. Det 
är en bra utveckling, säger Per Andersson och 
fortsätter:

– Vi köper också löpande reservdelar, det 
går bland annat åt mycket borsttrissor under 
en säsong. Och behöver någon maskin servas så 
lämnar vi in den till Anti-Corrosion. De är alltid  
snabba och bra att ha att göra med.

Bristle Blaster finns i olika utföranden, eldriven, batteridriven  
och luftdriven.



Anti-Corrosion NYTT 1/2021    5Anti-Corrosion NYTT 1/2021    5

YRKESMÅLERI

HÄGGVIKS NYA HANDELSPLATS ligger precis i knut-
punkten mellan Förbifarten, E4:an och Norr-
ortsleden. Fastigheten omfattar 3 våningar och 
totalt rör det sig om en yta på 30 000 kvadrat-
meter. Projektet påbörjades i november 2019. 
Byggherre var Alma Property Partners och som arki-
tekter anlitades Elinder & Sten Arkitekter. Projektet 
utfördes i form av utförandeentreprenad och bygg-
nadsentreprenör var Betonmast Stockholm med 
Bromma Måleri som underentreprenör ansvariga 
för måleriarbetet.

– Vårt uppdrag gällde hela baskontraktet vilket 
omfattade plan 2 och butikerna Apoteket Kronan, 
City Gross, Jula, Jysk, Elgiganten och Dollarstore. 
Vidare tilläggskontrakt avseende plan 3, som 
innehåller SATS, Attunda läkarmottagning, Attunda 
företagshälsovård samt Aktivera Kiropraktik, säger 
Fredrik Karlsson, Bromma Måleri. >>

 Nya handelsplatsen i Häggvik, Stockholm

Stor målerientreprenad 
till Bromma Måleri
Stora ytor att måla och mycket förändringar in i det sista. Det var  
en del utmaningar för Bromma Måleri då Häggviks nya handelsplats 
skulle målas. För snabbaste och bästa resultat användes maskiner  
från Anti-Corrosion för att spruta upp både spackel och färg.

Magnus Schordin, projektchef Betonmast och Fredrik Karlsson, Bromma Måleri.

Den nya handelsplatsen har en yta på 30 000 kvm.
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>>  Stora ytor kräver bra maskiner
I målerientreprenaden har det ingått att 
spackla och måla alla lokaler, väggar, tak och 
takinstallationer på plan 2 och 3, från gym 
och läkarmottagning till stora lagerytor för 
Citygross.

– Det har varit stora ytor att spackla och måla 
och som jämförelse kan nämnas att en stor 
vägg i en Citygrossbutik består av mer gips-
skivor än en hel villa! Vårt anbud var baserat 
på att spruta upp spackel och färg så att ha bra 
maskiner var A och O för oss. Och om någon 
maskin skulle gå sönder så måste vi veta att 
vi kan få den snabbt reparerad eller en ersätt-
ningsmaskin direkt. Ett sådant här projekt får 
aldrig stå stilla eller gå ner i produktionstempo, 
säger Fredrik Karlsson och fortsätter:

– Vår maskinpark består till stor del av spack-
elsprutor och färgsprutor från Anti-Corrosion. 
Maskinerna är av bra kvalitet och Anti-
Corrosion sköter även den service som krävs. 
Reparationstiderna är korta och de ger också 
väldigt bra support. Med sin telefon support 
sticker de verkligen ut jämfört med andra leve-
rantörer! Allt det här ger oss en stor trygghet i 
våra projekt.

Mycket förändringar
På projektet vid Häggviks nya handelsplats har 
Bromma Måleri haft en grundbemanning på fyra 
målare, varav en även agerat som arbetsledare. 
Som mest har man varit nio målare på plats för 
att leverera enligt tidsschema. Bromma Måleri 
var klara med målerientreprenaden första veck-
an i februari. Projektet har varit stort och det har 
också inneburit utmaningar.

– Den största utmaningen var att det var myck-
et förändringar under projektets gång. Ett exem-
pel var när vi färdigmålat en större butik och där 
företaget just tagit beslut om att byta kulör i sin 
företagsprofil. Då var det bara för oss att anpassa 
oss och måla om butiken. Det här skedde även i 
några färdigmålade butiker som måste målas om 
i ny kulör när det blivit klart med en ny hyresgäst. 
Och dessa ommålningar måste vi klämma in i 
det ordinarie tidsschemat då hyresgästen väntade 
på att flytta in och öppna sin butik. Trots en del 
stress så har allt fungerat och vi har under pro-
jektets gång haft ett riktigt bra samarbete med 
Betonmast Stockholm. De har haft en bra dialog 
och kommunikation med alla underentreprenörer 
så vi har verkligen arbetat tillsammans för att nå 
ett så bra slutresultat som möjligt.

För att kunna arbeta snabbt och få ett bra resultat använde Bromma Måleri spackelsprutor och 
färgsprutor från Anti-Corrosion.
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Det har varit 
stora ytor att 
spackla och 
måla och som 
jämförelse kan 
nämnas att en 
stor vägg i en 
Citygrossbutik 
består av mer 
gipsskivor än 
en hel villa”
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Graco fortsätter 
att ligga i  
framkant och 
lanserar nu flera 
innovativa  
nyheter”

Graco fortsätter att ligga i framkant och lanserar nu flera innova-
tiva nyheter. Alla utvecklade för att underlätta och effektivisera 
måleri arbetet för proffsen.

 
Graco GX21 och ST 390 

Innovativa  
produktnyheter från Graco

Batteridrivna färgsprutor med hög prestanda
Graco har nu utvecklat och är först på marknaden med den här typen av lite 
större färgsprutor med batteridrift. De fungerar lika bra som motsvarande 
nätansluten modell. Klarar att spruta upp till ca.11 liter färg på en laddning. 
Målgruppen är måleri entreprenörer som gör arbeten där tillgången på ström är 
begränsad, där man måste nyttja väldigt långa förlängningskablar eller gene-
rator. T.ex. utomhusjobb längs vägar och järnvägar, bullerplank, gångtunnlar, 
eller vid mindre servicearbeten. Dessa två modeller kompletterar Ultra HH 
maskinerna perfekt med den högre prestandan och att de är sladdlösa. Bland 
fördelarna märks att de är enklare att ta med sig t ex upp på lyft, man slipper 
leta ström och hantera förlängningskablar. Batteridrivet är smidigt, enkelt och 
det som idag också efter frågas på marknaden.

De batteridrivna färgsprutorna finns i två modeller GX21 och ST 390. Skillnaden 
dem emellan är att GX21 är en perfekt instegsmodell för de som målar ibland, 
medan ST 390 är maskinen för de som använder maskinen dagligen.

Mer info!
Video  Presentation
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Graco Powerfill 3,5 
Fyll på spackel i din box eller bazooka med ett  
enkelt knapptryck

Powerfill 3,5 är namnet på en ny serie batteri drivna pumpar för 
påfyllning spackel i div. handverktyg. Fram till nu har man behövt 
fylla upp sin spackelbox eller bazooka för hand med en handpump 
monterad vid sidan om spackel hinken. Ett tröttsamt och oergo-
nomiskt arbete som sliter på kroppen samtidigt som det är tids-
ödande. Med nya Powerfill 3,5 från Graco så kan man nu snabbt 
och exakt fylla spackel i sin box eller bazooka med ett enkelt knapp-
tryck. Det finns 3 st modeller: Standard series och 2 st Pro series. 
Pro-modellerna kan programmeras och mäta volymen spackel 
som fylls på i t.ex. en spackelbox. Volymen sparas i ett minne på 
pump enheten. Därefter kan man med en enkel knapptryckning få 
Powerfill att fylla på med exakt samma volym spackel kontinuerligt 
dag efter dag. Powerfill kan pumpa/fylla på material i upp till 200 
liter på en laddning.
 
Mer info!
Video  Presentation

Graco Sanispray HP 
Sprututrustning speciellt framtagen för  
ytdecinfektion

Graco Sanispray är ett helt nytt produktprogram med sprututrust-
ningar avsedda för att kunna applicera olika former av ytdecinfek-
tionsmedel, tunnflytande vätskor som till exempel etanol, isopro-
panol, ammonium mm. Sprutornas komponenter och packningar 
är speciellt framtagna för att kunna stå emot dessa aggressiva 
vät skor. SaniSpray utrustningarna arbetar med ett lägre sönder-
delningstryck och är framtagna för yt  decinfektion av stora ytor, 
som t.ex. storkök, arenor, omklädningsrum, simhallar, sjukhus och 
vårdinrättningar, mm.  
 
Mer info!
Video  Presentation

YRKESMÅLERI
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BrandEx 
har satt brandskydds- 
målning i system
– Att vi får bra produkter och snabb service är det  
viktigaste. Därför anlitar vi Anti-Corrosion, säger  
Torbjörn Pettersson, BrandEx Brandtätningar AB
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BrandEx 
har satt brandskydds- 
målning i system
– Att vi får bra produkter och snabb service är det  
viktigaste. Därför anlitar vi Anti-Corrosion, säger  
Torbjörn Pettersson, BrandEx Brandtätningar AB

BRANDEX ÄR SPECIALISERADE på brandskydds-
målning, brandtätningar och brandskyddsiso-
lering. Företaget har varit verksamt i 30 år, har 
18 anställda och huvudkontor i Nyköping.

– Vi arbetar över hela Sverige och bland våra 
kunder kan nämnas Vattenfall, som vi har ram-
avtal med, gruvindustrin, där vi utfört brand-
tätningar till bland annat LKAB som Boliden 
Mineral samt projektet Förbifart Stockholm, säger 
Torbjörn Pettersson och fortsätter:

– När det gäller brandskyddsmålning utför vi 
löpande såväl små som stora projekt, dels ute på 
byggen dels som underentreprenör åt smides-
verkstäder. I bägge fallen litar vi på maskiner från 
Anti-Corrosion.

Färgspruta med bra kapacitet
Vid brand utsätts en stålkonstruktion för ter-
misk påverkan med resultat att temperaturen i 
materialet höjs. Detta medför en minskning av 
stålets bärförmåga som därför oftast måste iso-
leras mot hettan. Att brandskyddsmåla en stål-
konstruktion med svällande brandskyddsfärg 
innebär att fastställd brandmotstånd uppnås 
utan att avkall görs på konstruktionens estetik 
och slankhet. En bärande konstruktions brand-
motstånd benämns med klassbeteckningar R30, 
R60, R90. R står för bärförmåga (resistance) och 
siffran anger den tid i minuter som till exempel 
konstruktionen upp fyller sin bärande funktion 
vid en brand.

Maskinen som BrandEx främst använder är 
Graco Mark VII Max, en kombinations spruta 
som klarar av kraftiga färger som brand - 
skyddsfärger.

– Vi har cirka 15 stycken Graco Mark VII till-
sammans med 30 m AC-heatcontrol värme-
slangar, som vi har använt under många år. 
Det är en utrustning med bra kapacitet, vilket 
krävs då det är fråga om brandskyddsfärg. Det 
är inte den billigaste maskinen men för oss är det 
huvudsaken att det är bra kvalitet, att den fun-
gerar och om det skulle bli problem är det viktigt 
att vi kan få snabb service. Allt detta kan vi få av 
Anti-Corrosion, säger Torbjörn Pettersson. >> För oss är det 

huvudsaken 
att det är bra 
kvalitet, att 
maskinen 
fungerar och 
om det skulle 
bli problem är 
det viktigt att 
vi kan få snabb 
service”

Torbjörn Pettersson, BrandEx Brandtätningar AB.

Marcus Sundell från BrandEx vid sin Graco Mark VII Max.

YRKESMÅLERI
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>>
Stationsmålning hos smides-
verkstäder
Efterfrågan på brandskyddsmålning av stål-
stommar ökar och en stor del av målningen 
utför BrandEx ute på byggarbetsplatser, men 
sedan 10 år tillbaka arbetar man även som 
under entreprenör till smidesverkstäder.

– Det är en fördel för smidesverkstaden 
att kunna sälja och leverera en färdigmålad 
stålstomme och byggaren slipper ha en brand-
skyddsfirma ute på bygget. Smidigare för alla par-
ter alltså. Det här är jobb vi utför i smidesföre-
tagets lokaler, på helger för att inte störa deras 
verksamhet. Här kan vi på ett flexibelt, rationellt 
och snabbt sätt brandskyddsmåla takstolar, bal-
kar och pelare. Även denna stationsmålning ökar 
och vi har nyligen köpt en luftdriven Wiwa-pump 
av Anti-Corrosion för att kunna använda vid jobb 
i smidesverkstäder. Bland fördelarna med denna 
maskin är att den kan användas i EX-klassade loka-
ler. Den är något billigare i inköp och underhåll 

samt 
har ett 
högre tryckför-
hållande och kapacitet. Den fungerar dock inte 
att ha med sig ute till byggena, eftersom det då 
krävs att vi också måste släpa med oss en luft-
kompressor. Även Wiwa-pumpen har fungerat 
mycket bra och det kommer säkert behövas flera, 
om efterfrågan på våra tjänster inom stationsmål-
ning fortsätter öka, avslutar Torbjörn Pettersson.

Wiwa-pumpen 
har fungerat 
mycket bra och 
det kommer 
säkert behövas 
flera”

Marcus mäter så att färgtjockleken är rätt.
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Viktiga tips för mantlar och skruvar!
Vid montering av ny pump skall manteln justeras 
in för önskat arbetstryck. Trycket kan kontrolleras 
med ett kit som finns att köpa. Tryckprovaren 
med ventil monteras på pumpens utlopp. Van
ligen körs testet med vatten med lite diskmedel.

Starta maskinen med öppen ventil och stäng 
när vattnet kommer. Trycket skall gå upp till ca 
20–25bar. Stäng av maskinen och trycket sjunker 
men bör stanna på vanligen minst 3 bar. Behövs 
mer tryck spänns manteln. Om pumpen läcker 

tillbaka till 0–3 bar även efter pumpjustering, 
behöver manteln eller mantel+skruv att bytas.

En bra tumregel: En pumpskruv håller ca 2–3 
mantlar, men det beror på material, tryck, etc.

Vid uppstart med material är det viktigt att först 
köra igenom något smörjande i pump och slang

paket. Detta för att förhindra stopp i slangarna 
med t ex putsmaterial. Olika material finns för 
det men vanligen blandas några hinkar med 
släckt kalk i konsistens som filmjölk sk ”Sluring”.

Efter slutfört arbete rengörs slangarna med 
rensboll tills slangen är ren. Pumpen körs igenom 
med vatten med något smörjande t ex disk
medel. Ska pumpen förvaras en tid skall pumpen 
smörjas med t ex Glidex eller demonteras, 
rengörs och torkas. Kom även ihåg att rengöra 
slutstycket mellan pump och slang invändigt.

2L6

Fördelar: Ett högre arbetstryck vilket 
är en fördel vid långa slangar och höga höj-
der. Det högre trycket gör det något lättare 
att pumpa mer högviskösa material.

Begränsningar: Ett lägre materialflöde, 
men pumpen går mycket sällan på sin max 
kapacitet.

2L6+ 

Fördelar: Pumpens högre material-
flöde ger utrustningen en lägre hastighet 
vid samma flöde. När man önskar hög 
kapacitet.

Begränsningar: Med ett högre 
material flöde minskas pumpens maximala 
arbetstryck. Ett lägre arbetstryck har svår-
are vid långa slangar, höga höjder eller hög 
viskositet.

Exempel: För våra större fasadsprutor Cura 3900 
har vi 2 olika pumpar 2L6 standard som är röd, 
samt 2L6+ pumpen som är gul. 
 
Vad är då skillnaden mellan dessa två? Standard 
levereras utrustningarna med 2L6. Denna pump 
ger upp till ca 60 l/min och ett arbetstryck på ca 
25bar. Medan 2L6+ pumpen ger ca 20% högre 
flöde och ett lägre tryck på upp till 20–25bar. 

När använder man respektive pump? Vad är för-
delar och begränsningar med pumparna?
 
Vi rekommenderar 2L6 Standard i första hand. 
Pumparna finns med påsvetsad spännlist eller 
utan, då nyttjas istället en separat lös hylsa med 
spännfunktion.
 

Skruv och mantlar
Det är skruven (rotorn) och manteln (statorn) som är hjärtat i skruv-
pumparna. De finns i många olika utföranden med olika kapacitet och 
tryck beroende på vad pumpen skall användas för. 
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Kampanjer – Vår 2021

Cura 3900 inkl. slangpaket
Den stora robusta putspumpen med frekvens styrning för 
det flesta putstyper på marknaden.
Behållare i rostfritt stål för enklare rengöring. Cura 3900 
inkl. 40 m slang på slangvinda, radiostyrning, pistol och  
3 munstycken. 

Kampanjpris:  
99.500:-
Ord. pris: 130.000:-
3.210:-/mån*

Maltech M25L
Effektivisera ditt arbete 
med en Maltech M25L 
Automatblandare. Minska 
tunga lyft och damm vid 
blandning av putsbruk. Anslut 
Maltech M25L till en putsficka 
t ex TB10, så tar den hand 
om blandningen. Maltech 
M25L leve reras komplett med 
integrerad vattenpump samt 
nivåvakter. Denna blandare är lämplig  
för de flesta putsbruk på marknaden.  
Inklusive extra blandaraxel.

Kampanjpris: 78.500:-                      
Ord. pris: 87.500:-             
2.547:-/mån*

Kent 9020 200 bar
Högtryckstvätt med god kapacitet, dubbelt spolrör för 
steglös tryckjustering upp till 200 bar. 15 l/min, 3-cylindrig 
pump med keramik kolvar för problemfri drift. Elmotor om 
5,5kw, 380 volt 16 amp. Levereras med 10 m komplett 
slangpaket med snabbkopplingar.

Kampanjpris: 16.900:-
Ord. pris: 20.300:- 
626:-/mån*

Kent 9215 270 bar
Högtryckstvätt med mycket god kapacitet, dub-
belt spolrör för steglös tryckjustering upp till 270 
bar. 15 l/min, 3-cylindrig pump med keramik kolvar 
för problemfri drift. Elmotor om 7,5kw, 380 volt 16 
amp. Levereras med 10 m komplett slangpaket med 
snabbkopplingar.

Kampanjpris: 21.900:-
Ord. pris: 25.200:- 
791:-/mån*
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Kampanjer – Vår 2021

Blästerutrustning  
50, 100 eller 200 liter
50 liters för mobil blästring – 200 liters för stationär 
blästring. Kvalitetsutrustningar godkända för upp till 
12 bars arbetstryck. Kompletta med 20 m slangpaket i 
valfri dimension. Clemlite Venturi blästermunstycke   
i valfri dim ension. 

Kampanjpris: 32.500:-
Ord. pris: 37.400:- 
1.117:-/mån*

*Kalkylerat på 36 mån, kvartalsvis betalning, med 10 % restvärde inkl. stöldskyddsförsäkring med endast 1.000: självrisk, lås och kätting samt uppläggningsavgift.
Samtliga priser gäller exkl. moms och frakt till och med 210731 eller så långt lagret räcker.

Skyddpaket komplett      
- Blästerhjälm eller –huva
- Andningsluftfilter
- 20 m andningsluftslang
- Overall
- Handskar

Kampanjpris: 9.500:-
Ord.pris: 11.700:-

Wiwa Phoenix 53:1
Den perfekta utrustningen  
för rostskydd målning. För 
spruttryck upp till 400 bar  
och munstycken upp till 19”

Kampanjpris:  
28.500:-
Ord. pris: 35.800:- 
988:-/mån*

Wiwa Profit AA paket komplett
Luftdriven färgspruta med dubbla regulatorer för 
AirAssist-sprutning. Finns både vägg- eller stativ-
monterad. Perfekt utrustning för köks- och  
snickerilackering samt enklare rostskyddsmålning.
Levereras med 7,5m slangpaket och  
pistol Optima 2100 eller Graco G40. 
Arbetstryck upp till 250 bar.  
Munstycke upp till .019”

Kampanjpris: 28.500:-
Ord. pris: 35.800:- 
988:-/mån*

Slangpaket
15 m färgslang med XTR-5 (345bar) 
eller XTR-7 (500 bar) med valfritt 
vändbart munstycke.Gäller endast i 
samband med maskinköp.

XTR 5/slang pkt

Kampanjpris: 4.400:-
Ord. pris: 5.950:-

XTR 7/slang pkt

Kampanjpris: 5.500:-
Ord. pris: 7.783:-



Avsändare: 
Anti-Corrosion Sverige AB
Järnvägsgatan 11
172 75  Sundbyberg

Adressändring:  
info@anti-corrosion.com

YRKESMÅLERI

*Kalkylerat på 36 mån, kvartalsvis betalning, med 10 % restvärde inkl. stöldskyddsförsäkring med endast 1.000: självrisk, lås och kätting samt uppläggningsavgift.
Samtliga priser gäller exkl. moms och frakt till och med 210731 eller så långt lagret räcker.

Stockholm
Järnvägsgatan 11 
Sundbyberg
Tel: 08-629 07 00

Göteborg
Möbelgatan 6 
Mölndal
Tel: 031-779 73 30

Malmö
Kabingatan 13
Tel: 040-18 70 22

Härnösand
Kattastrand
Tel: 0611-214 63 www.anti-corrosion.com

Kampanjer – Vår 2021

Graco GX FF
Den bärbara, prisvärda smidiga färg-
sprutan för de små ytbehandlingsjobben. 
Den fastmonterade färgbehåll aren på 
5,7 liter gör den idealisk för sprutmål-
ning av ex. snickeri, radiatorer och 
allehanda lackeringsjobb. Levereras 
komplett med 7,5m slang och pistol.
Extra! 25 cm rör och vinkelled ingår 
under kampanjen. Värde: 3.910:-

Kampanjpris: 12.950:-
Ord. pris: 16.000:-

496:-/mån*

Graco Ultra Max 795 PC Blue Link
Den kraftfulla färgsprutan för de stora jobben. Kan  
spruta alla byggnadsmålerifärger direkt ur burken.  
Levereras med 15 m slang på slangvindan.

Kampanjpris: 51.900:-
Ord. pris: 62.700:- 
1.707:-/mån*

AC-Heatcontrol 20-80
Steglöst justerbar temperatur  
mellan 20–80 grader värmer  
upp färgen på väg till pistolen.  
Kontrollpanel monterad på  
utrustningens slangvinda,  
för större munstycken/flöden. 
Slanglängd 30 m, max mun-
stycksstorlek 027, inkl.  
jordfelsbrytare.

Kampanjpris:  
23.700:-
Ord. pris: 27.150:- 
850:-/mån*

Kampanj handhållna 
utrustningar:
Vid köp av valfri modell  
av Graco HH under  
kampanjtiden ingår fritt:

25 st innerbehållare

Mervärde: 590:-

AC-Heatcontrol  
Easy 55 grader
Superenkel – stick kontakten i väggen 
och värmekabeln värmer upp färgen på 
väg ut till pistolen. Slanglängd 15 m, max 
munstycks storlek 017, inkl. jordfelsbrytare.

Kampanjpris: 19.400:-
Ord. pris: 22.250:- 
708:-/mån*
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