
KOBLET SAMMEN MED

3 timer og  
30 minutter

2 timer

Påføring for hånd

Konvensjonelle strimle- og sparkelverktøy

BAZOOKA-systemet

BAZOOKA-systemets e�ektivitet

FERDIGBEHANDLING AV 235 KVADRATMETER

TapeTech og Graco introduserer BAZOOKA Continuous Flow – et system for uavbrutt tilførselsmengde av 
sparkel.  Etter over tre års produktutvikling og omfattende praktisk testing er BAZOOKA-systemet en 
nyskapende løsning for veggsparkelspesialistene.

TapeTech og Graco har slått seg sammen for å introdusere                                               

                                           Et system for uavbrutt tilførselsmengde av sparkel

DET ULTIMATE   

SYSTEM FOR Å SPARKLE  

GIPSPLATEVEGGER

       



Vaskestasjon for 
verktøy        
Trykkspyler alt brukt 
verktøy og utstyr. 

Nyhet

Slangetilkobling  uten verktøy
Utgjør en rask og forsvarlig kobling.

Innebygget beholderfilter
Gjør at sparkelmassen fra 
arbeidsplassen kan gjenvinnes 
uten tap i forbindelse med avskrap.

Max Flo™-design
Max Flo 
væskegjennomføringer og 
stor kuleventil pumper 
e�ektivt tykk sparkelmasse.

Endurance™-pumpe
Endurance-pumpen har et horisontalt 
design som gir enklere fylling av 
pumpen.   V-Max Blue™ pakninger  med 
lang levetid og Chromex™ 
pumpebelegg gir den mest robuste og 
holdbare pumpen på markedet.

Advantage Drive™-system
Som det kritiske leddet mellom motor 
og pumpe er Advantage 
Drive-systemet i herdet stål 
industriens lengstlevende  drivverk, og 
Graco gir det livstidsgaranti.

MaxPower-motor
MaxPower-motoren er helt innelukket, 
med viftekjølt design som beskytter de 
indre komponentene fra skitt, støv og 
fugemasse.  Den har en kraftig 
DC-motor som aldri trenger børster, og 
Graco gir den livstidsgaranti. 

Gjennomstrømningskontroll
Industriens første pumpe styrt via 
radiofrekvens (RF) - kontrollerer 
gjennomstrømningen uten ledninger rett på 
utstyret. 

Stålramme som tåler ekstremt mye, og punkteringssikre dekk 
Beskytter kritiske komponenter fra skade på arbeidsplassen
Integrert verktøykasse for enkel lagring av verktøy og tilbehør. 

95 ltr beholder  
Lufttett lokk for å bevare 
sparkelmassen til bruk neste 
dag er inkludert.

Skjøteboksskaft
Patentsøkt dreiehode - 
forbedrer �yten av fugemasse. 

Inline håndtak 
Dobbelt avtrekker kontrollerer 
sparkelhjulet og stopper e�ektivt 
sparkelmassen uten at noe pipler frem.

Håndtak
Nytt  dråpeformet  håndtak - 
ergonomisk designet for 
enklere grep. Du blir mindre 
sliten.

Bazooka (strimler) 
Redusert vekt til 3,2 kg – 
du blir mindre sliten.

Skjøtebokser 
Videreutviklet for redusert 
vekt og mindre slitasje.  
Ergonomisk trykkinnstilling.

Bazooka-lås
Låser forsvarlig det 
dråpeformede håndtaket til 
skjøteboksen  

Kjegleformet hode          
Nytt tannet hode – for 
presisjonshjørner og 
-vinkler.

Z-svivel
Gjør at slangen ikke vrir eller 
bøyer seg.

Videreutviklet skjøtebokssystem 
Påfører sparkel kontinuerlig 
mens du kontrollerer mengden.  
Uavbrutt tilførselsmengde 
reduserer belastningen som 
kreves for å oppnå maksimal 
�nish.

Uovertruffen hjørnebearbeiding 
Fullfører hjørner  og vinkler med 
utrolig hastighet og god kvalitet.  
Hjørneavrettere påfører sparkel 
uavbrutt med en glatt gradert 
�nish.

Nytt sparkelpåføringsutstyr 
Påfører sparkel kontinuerlig på 
innsiden og    på utsiden av 90° 
hjørner.  Eliminerer behovet for 
en egen beholder for 
sparkelmasse.
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Fyllestasjon for 
verktøy
Fyller vanlig 
TapeTech-verktøy selv 
når pumpen går.
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4,5 m forløper
Øker �eksibiliteten


