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Alter ECO: PROLAQ Compact – PROLAQ L 
100/500

De PROLAQ Series vormen een revo-

lutie op het gebied van reiniging van 

toebehoren zoals verf- en spuitpistolen 

en andere accessoires. PROLAQ Auto 

reinigt volautomatisch, PROLAQ Com-

pact is bedoeld voor manueel reinigen. 

Het 3-staps filtersysteem bestaat uit 

een grove filter, een sedimentatietank 

en een fijne filter. Deze filters zorgen 

ervoor dat de reinigingsvloeistof langer 

meegaat dan traditionele reinigers. Het 

PE reinigingstoestel is ergonomisch 

ontworpen, zeer stabiel en gemakkelijk 

verplaatsbaar.

De PROLAQ Compact kan gebruikt 

worden voor het reinigen van kleine 

tot middelgrote onderdelen zoals verf-

pistolen, verfborstels, spuitkoppen en 

andere toebehoren alsook verfpistolen 

met darm.

De technische module bestaat uit een 

AODD pomp en persluchtaansluiting.
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Voor meer informatie: 

Alter – Eco

Jens Haelterman

Afmetingen in mm (HxBxD): 1060 x 950 x 600

Werkhoogte in mm: 970 / 800 mm

Werkvlak in mm: 700 x 480

Leeg gewicht: 65 kg

Draagkracht: 100 kg

Minimale inhoud: 40 l

Maximale inhoud: 60 l

Materiaal tank: PE (Polyethyleen)

Luchtdruk: 6 bar max.

Pomp: AODD pomp – PTFE membraam

PBM: Handschoenen, bril, geen mondmasker nodig

Afzuiging: GEEN AFZUIGING NODIG

Eigenschappen

BCA nieuwigheden op EUROFINISH
Nouveaux produits BCA au salon EUROFINISH

NANOGUN-MXTM 

NANOGUN-MXTM is het nieuwste 

lichtgewicht electrostatisch AIRMIX R 

spuitpistool momenteel op de markt 

voor het verspuiten van solventhou-

dende lakken. Het pistool combineert 

de know-how van SAMES en KREM-

LIN. Het werd speciaal ontwikkeld voor 

het verspuiten van vloeibare lakken 

onder hoge druk dankzij de toevoer 

van extra lucht. Het is inzetbaar in tal 

van sectoren zoals ruimtevaart, land-

bouw, metalen meubilair en zelfs op 

de transport- en energiemarkt. Het is 

beschikbaar in 2 drukversies: 120 en 

200 bar.

De troeven: gebruiksvriendelijk, aan-

zienlijk minder verbruik van verf, uitste-

kende afwerkingskwaliteit, performant, 

productief en duurzaam.

iCON® pompen

ANEST IWATA stelt met trots zijn nieu-

we reeks iCON® pompen in hoge en 

middelhoge druk voor. Deze iCON® 

pompen voldoen perfect aan de ver-

eisten van spuitapparatuur in de hout-, 

en metaalindustrie of nautiektoepas-

singen. 

Troeven: heel eenvoudige montage, 

demontage, geoptimaliseerd concept 

voor een minimum aan onderhoud, 

geen stilstand van de pomp zelfs bij 

intensief gebruik, dankzij een dubbel 

werkende sturing. 

NANOGUN-MXTM 

NANOGUN-MXTM est le pistolet élec-

trostatique AIRMIX® léger le plus 

récent actuellement sur le marché pour 

la pulvérisation des peintures solvan-

tées. Le pistolet réunit le meilleur du 
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