
eurofinish

Ecco Finishing NV - partner voor natlak- 
toepassingen
In het Zweedse dorp Skara werd Ecco 

opgericht in 1931. Geruime tijd maak-

te Ecco deel uit van de Atlas Copco 

wereldorganisatie en in 1991 besliste 

Ecco zelfstandig te gaan. Vandaag de 

dag bevinden het hoofdkwartier, het 

departement R&D en de productie van 

Ecco Finishing zich nog steeds in het 

Zweedse Skara.

De Ecco producten worden wereldwijd 

verdeeld via dochtermaatschappijen, 

verkoopagentschappen en profes-

sionele dealers. De Ecco apparatuur 

wordt voornamelijk gebruikt op pro-

fessionele laklijnen in de meest uit-

eenlopende industriesectoren. Ecco 

Finishing klanten streven naar een 

betrouwbare en stabiele productie en 

eisen daarom kwalitatief hoogstaande 

producten. Meer dan 85 jaar knowhow 

en innovatie geven een internationale 

uitstraling aan onze producten.

Het productengamma

Lagedruk gamma met:

-

len met onderbeker, bovenbeker of 

drukvoeding voor lagedruk  HVLP of 

trans-tech verneveling, zowel manu-

ele als automatische uitvoering.

-

braanpomp, pistonpomp of drukvat.
®: een in de lucht-

slang geïntegreerde verfslang ver-

schaft de verfspuiter optimale ergo-

nomie.

Airless en air assist met:

-

less en air assist voedingspompen 

met drukverhouding van 14:1 tot 

75:1 en debieten van 40 ml/cyclus 

tot 210 ml/cyclus.

-

ven airless pomp.

automatische airless en air assist 

verfspuitpistolen.

Verfroerders en drukregelaars met:

ELM voor 12 l, 25 l en 200 l verpak-

kingen, Ecco ELM helix met Archi-

medes schroef voor zware verven 

in 60 of 200 l verpakking, Ecco ELM 

IBC voor 1000 l containers.

drukregelaars en pulsatiedempers.

Filterwanden en open verfspuitcabi-

nes:

verfspuitcabines worden op maat 

gemaakt in gegalvaniseerd plaat-

staal en zijn uitgerust met vonkvrije 

radiaalventilatoren.

Ecco levert niet alleen applicatieap-

paratuur maar ook knowhow, werkt 

samen met de klanten de beste oplos-

singen uit en geeft via een wereldwijd 

netwerk ondersteuning en service aan 

zijn klanten.

Voor meer informatie:

Ecco Finishing NV

Kristien De Bie

TOPKLASSE FINISHING VOOR PROFESSIONALS !
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Ecco heeft de know-how en het materiaal om uw lakproces te optimaliseren





CUSTOMIZED FINISHING AND SEALING SOLUTIONS

E X P O S A N T 


