


Η Vlachakis sYsTEMs ιδρύθηκε το 1970 με αντικείμενο τα εξειδικευμένα μηχανήματα στον 
τομέα του Βιομηχανικού, Ναυτιλιακού και Κατασκευαστικού κλάδου.
Σήμερα και μετά από 50 χρόνια εμπειρίας, είναι πλέον η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα την Κύπρο 
και τα Βαλκάνια που μπορεί να εξοπλίσει με τα υψηλότερης ποιότητας και τεχνολογίας μηχανήματα 
τους παρακάτω κύριους τομείς:

• Μηχανήματα βαφής airless - αέρος
• Μηχανήματα ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας – υγρής βαφής
• Μηχανήματα αμμοβολής
• Μηχανήματα υδροβολής έως 3.000 bar
• Μηχανήματα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα
• Μηχανήματα επεξεργασίας επιφανειών
• Γεννήτριες
• Μηχανήματα φίλτρανσης υγρών
• Μηχανήματα απορρόφησης υγρών – στερεών υλικών
• Μηχανήματα μέτρησης πάχους χρώματος
• Μέσα ατομικής προστασίας

Η συνεχής επέκταση της εταιρίας με την ίδρυση υποκαταστήματος στην συμπρωτεύουσα 
(Θεσσαλονίκη) το 2008 και με ένα μεγάλο δίκτυο αντιπροσώπων στην Κύπρο και τα Βαλκάνια, έχει 
καταφέρει να δημιουργήσει ισχυρά θεμέλια ώστε να προσφέρει μέσα από τους καλύτερους Οίκους 
του κόσμου, την άριστη ποιότητα προϊόντων και την αποτελεσματικότερη τεχνική υποστήριξη.  
Τα έμπειρα διοικητικά στελέχη, η εξειδικευμένη τεχνική ομάδα και το σωστά καταρτισμένο δίκτυο 
πωλήσεων, δίνουν καθημερινά λύσεις, με τα αρίστης ποιότητας και τεχνολογίας μηχανήματα με 
στόχο την καθημερινή εξέλιξη και ανάπτυξη των πελατών μας.

Εταιρεία

 SPRAY S.A
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Η νέα σειρά βενζινοκίνητων μηχανημάτων υδροβολής της Unijet χαρακτηρίζεται από τον μικρό όγκο, την μέγιστη 
αποδοτικότητα και την ανεξαρτησία του. Με μονού άξονα ανοξείδωτο πλαίσιο μπορεί να μεταφερθεί με μεγάλη 
ευκολία σε όλους τους σταθμούς εργασίας.

• Αντικραδασμικές βάσεις για απορρόφηση κραδασμών
μεταξύ του κινητήρα, της αντλίας και του πλαισίου.

• honda 2 κυλίνδρος κινητήρας βενζίνης.
• Ηλεκτρική μίζα για εύκολη εκκίνηση του μηχανήματος.
• Στροφαλοφόρα αντλία χαμηλής συντήρησης για υψηλή

απόδοση και μέγιστη διάρκεια ζωής.
• Θερμοβαλβίδα ασφαλείας για πρόσθετη προστασία

της αντλίας.
• Φίλτρο εισόδου νερού για μέγιστη

διάρκεια ζωής της αντλίας.
• Δυνατότητα λειτουργίας με σύστημα υδροαμμοβολής για

αύξηση αποδοτικότητας έως 50%

« Τα μηχανήματα του οίκου Unijet 
συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 
24 μηνών και παραδίδονται 
με τον εξής εξοπλισμό:
• 10 μ λάστιχο υψηλής πίεσης
• Πιστόλι υδροβολής υψηλής πίεσης
• Βέργα υδροβολής με προστατευτικό κάλυμμα
• Μπεκ υδροβολής βεντάλια
• Βιβλίο με οδηγίες χρήσης μηχανήματος»

Αποξήλωση από χρώματα, σοβάδες, τσιμέντα και χρώματα 
οικοδομικών μηχανημάτων και εργαλείων, διαγράμμιση 
δρόμων (ζεστό νερό), αγρίεμα επιφανειών, σκαλωσιές 
από παλιά χρώματα, σιλό, ανακαίνιση παλαιού τσιμέντου, 
πρασινίλες από σκάφη, δεξαμενές, μεγάλους αναδευτήρες, 
ελαφριά σκουριά, σκουριά (με άμμο), βιομηχανίες (ζεστό 
νερό – άμμο), βιομηχανία τροφίμων.

Εφαρμογές 300 JET G15

Βαθύς καθαρισμός κτιρίων, οικοδομικών 
μηχανημάτων και εργαλείων.
Καθαρισμός προσόψεων πέτρας και μαρμάρου, 
πεζοδρομίων, παλιών κονιαμάτων, χρωμάτων, 
κονιαμάτων (με άμμο), γκράφιτι (με άμμο).

Εφαρμογές 250 JET G12

Καθαρισμός κτιρίων από χώματα, 
λάσπες, σκόνες κ.α.
Πλύσιμο δαπέδων, πέτρας, 
μαρμάρων, πεζοδρομίων, 
εργαλείων, μηχανημάτων, 
αυτοκινήτων κ.α.

Εφαρμογές 200 JET G10
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    Τ ε χ ν ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά
Μοντέλο	 Πίεση	 Παροχή	 Μηχανή	 Αντλία
200	jet-g10	 200	Bar	 10lt/min	 6,5	hp	HONDA	 annovi
250	jet-g12	 250	Bar	 12lt/min	 9	hp	HONDA	 annovi
300	jet-g15	 	300	Bar	 15lt/min						13	hp	HONDA	 udor



Για περισσότερα από 25 χρόνια ο Γερμανικός Οίκος Rokamat 
σχεδιάζει εξειδικευμένα μηχανήματα για ελαιοχρωματιστές και 
κατασκευαστές με σκοπό την διευκόλυνση της εργασίας και την 
αύξηση της κερδοφορίας τους. 

Όλα τα μηχανήματα του Οίκου Rokamat ξεχωρίζουν από τον διαχωρισμό μοτέρ 

και κεφαλής μέσω ντίζας για μείωση του βάρους και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Νέα προϊόντα σχεδιάζονται συνεχώς, δοκιμάζονται και κατασκευάζονται με 

αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται από μεγαλύτερο αριθμό τεχνιτών όπως 

εφαρμοστές ηχομονώσεων, θερμομονώσεων, ταπετσαριών, μαρμαράδες, 

παρκετάδες.

Η εταιρεία μας ως αποκλειστική αντιπρόσωπος της Rokamat υποστηρίζει την 

γκάμα των μηχανημάτων με διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών και τεχνική 

υποστήριξη. 

Τ ε χ ν ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά
Στροφές	κεφαλής	 640	–	2.270	/min
Ισχύς	 1500	w
Πλατό	λείανσης	 Ø 225	mm
Βάρος	εργαλείου	 2,4	Kg
Μήκος	 105	αναδιπλωμένο	–	155	εκτεταμένο	cm

Το ελαφρύτερο μηχάνημα λείανσης με μακρύ λαιμό. 
Για εργασίες: Λείανσης γυψοσανίδας, τοίχων και σκυροδέματος. 
Λείανση και στίλβωση τοίχων, δαπέδων και οροφών.

Πλεονεκτήματα: 
• Ελαφρύ σε βάρος μόλις 2,4 kg.
• Υψηλή ισχύς κινητήρα – Δυνατό μοτέρ 1500 w.
• Ομαλή λειτουργία με μικρή δόνηση.
• Κοντό και μακρύ κοντάρι σε ένα για λείανση έως 3μέτρα ύψος.
• Ευέλικτη και στιβαρή κεφαλή λείανσης με δυνατότητα

περιστροφής 180°.
• Ειδική κεφαλή για λείανση και εσωτερικών γωνιών.
• Προτεινόμενο για χρήση με ηλεκτρική σκούπα για ένα

ασφαλέστερο περιβάλλον χωρίς σκόνη.

Παραδίδεται σε σκληρή 

βαλίτσα με σετ γυαλόχαρτα.

HERON  Τηλεσκοπικό τριβείο 2020
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GECKO RAPID
Τριβείο για δάπεδα, σκυρόδεμα και γυψοσανίδα

Πλεονεκτήματα: 
• Πολύστροφο μηχάνημα έως 3.050 στροφές για μεγαλύτερη απόδοση.
• Ελαφρύ σε βάρος.
• Κοντό και μακρύ κοντάρι σε ένα
• Ισχυρή λείανση με ελάχιστη προσπάθεια
• Ειδική κεφαλή λείανσης σχεδιασμένη για λείανση άκρων

με δυνατότητα περιστροφής και  ρυθμιζόμενης γωνίας.
• Σχεδιασμένο με υποδοχή σκούπας.

Τ ε χ ν ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά
Στροφές	κεφαλής	 860	–	3.050	/min
Ισχύς	 1500	w
Πλατό	λείανσης	 Ø 225	mm
Βάρος	εργαλείου	 3,7	Kg
Μήκος	 110	αναδιπλωμένο	–	160	εκτεταμένο	cm

Αξεσουάρ	/	Παρελκόμενα	HERON	-	GECKO	RAPID

Σφουγγάρια στίλβωσης
62000 Κατάλληλο για καθαρισμό 

σκυροδέματος ή γυάλισμα 
παρκέ.

Γυαλόχαρτα
Γυαλόχαρτα πάνινα 
και συρμάτινα σε διάφορα
νούμερα.

Χάλκινοι δίσκοι 
Κατάλληλοι για ξύλο, γύψο, τούβλα, 
μωσαϊκό υλικό πληρώσεως, ασβεστόλιθο, πλακάκια, 
μάρμαρο, χρώμα, μπετόν, λινέλαιο, υπολείμματα 
ταπετσαριών, εποξική ρητίνη, φιμπεργκλάς, 
ακρυλικό, καουτσούκ και πολλά άλλα υλικά.

Διαμαντέ δίσκος
Κατάλληλος για αφαίρεση ξεχειλισμάτων 
μπετό έως 2-3 χιλ. λείανση σοβάδων, 
πεταχτού κλπ. Χρησιμοποιείται 
χωρίς το σφουγγάρι.

60500
60600
60700 

60300
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Παραδίδεται σε σκληρή 

βαλίτσα με σετ γυαλόχαρτα.

Τ ε χ ν ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά
Στροφές	κεφαλής	 150	–	570/min
Ισχύς	 1000	w
Πλατό	λείανσης	 2	x		Ø		200	mm
Βάρος	μοτέρ	 2,4	Kg
Βάρος	εργαλείου	 2,4	Kg

Πλεονεκτήματα: 
• Πολυχρηστικό εργαλείο.
• Ιδανικό για χρήση σε σκαλωσιά.
• Ελαφρύ σε βάρος.
• Γρήγορο και δυνατό μοτέρ.
• Δυνατότητα επιλογής πολλαπλών δίσκων.
• Ομαλή λειτουργία χάρη στην αντίθετη φορά των δίσκων.
• Μεγάλη επιφάνεια εργασίας (2x Ø 200mm).
• Συνεχής έλεγχος ταχύτητας για βελτιστοποίηση

κάθε εφαρμογής.

Κατάλληλο για:
• Λείανση επιφανειών μπετό
• Λείανση επιφανειών βαψίματος
• Λείανση βάσης βαφής
• Αποκατάσταση του σοβά που έχει υποστεί απόξεση
• Πλήρη θερμική προστασία.
• Επιφανειακή λείανση ορυκτοβάμβακα, πολυστερίνης
• Λείανση γυψοσανίδας, πλακών και τοίχων
• Καθαρισμός και λείανση βαφών προσόψεων
• Στίλβωση
• Αφαίρεση ταπετσαρίας
• Εκτριβή υπολειμμάτων ταπετσαρίας
• Απομάκρυνση καταλοίπων κόλλας
• Καθαρισμός και στίλβωση εξωτερικών επικαλύψεων

(μέταλλο, γρανίτης, σκουριά)

CHAmElEON 
Διπλός Λειαντήρας Μπετό
Διατίθεται και με μπαταρία 5,2 Ah μοντέλο FOX 
Για εργασίες λείανσης, εξομάλυνσης καθαρισμού, 

στίλβωσης, αφαίρεσης ταπετσαρίας.
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Τ ε χ ν ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά
Στροφές	κεφαλής	 2.580	–	9.140	/min
Ισχύς	 1500	w
Πλατό	λείανσης	 Ø 150	mm
Βάρος	εργαλείου	 3,1	Kg
Μήκος	 110	αναδιπλωμένο	–	

160	εκτεταμένο	cm

GEX - Λειαντήρας μπετό

Παραδίδεται σε σκληρή βαλίτσα 

με διαμαντέ δίσκο 85600.

Πλεονεκτήματα
• Ειδική κεφαλή λείανσης σχεδιασμένη για λείανση άκρων με δυνατότητα

περιστροφής και  ρυθμιζόμενης γωνίας.
• Υψηλή ισχύς κινητήρα – Δυνατό μοτέρ 1500 w.
• Κοντό και μακρύ κοντάρι σε ένα για λείανση έως 3μέτρα ύψος.
• Ισχυρή λείανση με ελάχιστη προσπάθεια
• Σχεδιασμένο με υποδοχή σκούπας.
• Διατίθεται επίσης με ειδικά αξεσουάρ για λείανση

παρκέ.
• Νικητής του Βραβείου ZERO VisiON

στην κατηγορία “Προστασία Υγείας”.
• Εργασία για μεγάλες χρονικές περιόδους

χωρίς κόπο.

Αξεσουάρ	/	Παρελκόμενα

Αξεσουάρ	/	Παρελκόμενα

Δίσκοι καθαρισμού και γυαλίσματος
23500 Κατάλληλοι για καθαρισμό κτιρίων 
23400 και προσόψεων. 
23900 Δυνατότητα χρήσης για γυάλισμα παρκέ, 
23300 μαρμάρων κ.λ.π.

Δίσκοι επιπεδοποίησης
25200 Κατάλληλος για ομαλοποίηση 

επιφανειών

22700

Δίσκοι για εύκολη και γρήγορη 
 επιπέδωση σκυροδέματος. 

Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πριν 
το υλικό λάβει την τελική μορφή 

 (εκτοξευμένο σκυρόδεμα)22600

Δίσκοι καθαρισμού
21200 Κατάλληλοι για καθαρισμό καλουπιών 
21300 από κατάλοιπα, για την αφαίρεση γύψων, 
21400 χρωμάτων, καθαρισμό 
23000 εξωτερικών προσόψεων
23100 από βρύα και άλγη και την 

προετοιμασία επιφανειών για 
νέες επικαλύψεις

Δίσκοι απόξεσης 
20100 Με αιχμηρές σφήνες, κατάλληλοι για την 

αφαίρεση πρόσθετου κονιάματος και την 
δημιουργία τεχνοτροπιών. Μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση 
υπολειμμάτων ταπετσαρίας.

Δίσκοι διάτρησης
22200 Κατάλληλος για διάτρηση ταπετσαρίας, 

ώστε να διαποτιστεί με ευκολία

22300
Κατάλληλος για αφαίρεση ταπετσαρίας, 
καθαρισμό καλουπιών

Δίσκος αστέρι
21700 Κατάλληλος για την αφαίρεση παλιών 

χρωμάτων, χαλαρών σοβάδων, καταλοίπων, 
συγκολλητικών μέσων, κόλλες πλακιδίων, 
ανομοιομορφιών σε βιομηχανικά δάπεδα

Γυαλόχαρτα
Γυαλόχαρτα πάνινα και συρμάτινα 
σε διάφορα νούμερα.

Χάλκινοι δίσκοι
22400
23200
22900

Κατάλληλοι για ξύλο, γύψο, τούβλα, 
μωσαϊκό υλικό πληρώσεως, 
ασβεστόλιθο, πλακάκια, μάρμαρο, 
χρώμα, μπετόν, λινέλαιο, υπολείματα 
ταπετσαριών, εποξική ρητίνη, 
φιμπεργκλάς, ακρυλικό, καουτσούκ 
και πολλά άλλα υλικά.

Διαμαντέ δίσκοι
85600, 85100
85200, 85400

Χάλκινοι δίσκοι
85300, 85305, 
84200
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Υλικά με βάση το νερό και διαλύτες, τα περισσότερα χρώματα, λούστρα, βερνίκια 
και λάκες.
• Ηλεκτροκινητήρας βιομηχανικής ποιότητας Dc υψηλής ροπής
• Αντλία Pro-Duty με επιχρωμιωμένο έμβολο.
• Αξιόπιστος έλεγχος πίεσης για ομαλό ψεκασμό.

mP455 Για μεσαία έως μεγάλα οικιστικά έργα

Τα μηχανήματα του οίκου Airlessco συνοδεύνται από εργοστασιακή 
εγγύηση 12 μηνών και παραδίδονται με τον εξής εξοπλισμό:

• 15 μέτρα λάστιχο
• Πιστόλι
• 1 μπεκ

S P 3 8 0  M P 4 5 5
Μέγιστο	Μπεκ	 0.019”	 0.021”

Μέγιστη	πίεση	λειτουργίας	(Bar)	 207	 227

Μέγιστη	απόδοση	(lpm)	 1.4	 1.8

Βάρος	 13	 17
Κινητήρας	 7/8	HP	DC	 5/8	HP	DC

Ο αμερικανικός Οίκος Airlessco κατασκευάζει αξιόπιστα μηχανήματα ψεκασμού με DC 
ηλεκτροκινητήρα βιομηχανικής ποιότητας και δίνει αποτελεσματικές λύσεις για κάθε 
είδους επιφάνεια.

SP380 Για μικρά έως μεσαία οικιστικά έργα
Είναι ιδανικά για τον εργολάβο που ψεκάζει κατά καιρούς ή έχει 
μια μεγάλη δουλειά ή για έναν ιδιοκτήτη σπιτιού που βάφει 
ολόκληρο το σπίτι.  Η αντλία γρήγορης επισκευής σας επιτρέπει 
να επισκευάσετε την αντλία επιτόπου.
Υλικά με  βάση το νερό και διαλύτες, 100% ακρυλικά και 
βερνίκια.
• Άντληση απευθείας από το δοχείο βαφής.
• Το φίλτρο αντλίας instaclean βοηθά στην απομάκρυνση των

υπολειμμάτων και αποτρέπει το μπλοκάρισμα του ακροφυσίου
βαφής.

• Έλεγχος πίεσης με φιλικά προς το χρήστη σύμβολα
για απλή επιλογή των τρόπων λειτουργίας.
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Τα μηχανήματα του οίκου 
Airlessco συνοδεύνται από 
εργοστασιακή εγγύηση 
12 μηνών και 
παραδίδονται με τον 
εξής εξοπλισμό:

• 15 μέτρα λάστιχο
• Πιστόλι
• 1 μπεκ

lP SERIES Για μεσαία έως μεγάλα οικιστικά 
έργα & μικρά εμπορικά κτίρια

lP555 - lP655 
Η σειρά μηχανημάτων lP διαθέτει συμπαγή και καλά ισορροπημένα πλαίσια, 
προστατεύοντας την αντλία και διευκολύνοντας τη μεταφορά τους. Η αντλία 
γρήγορης επισκευής σας επιτρέπει να επισκευάσετε την αντλία επιτόπου. Με 
τον ανεμιστήρα ψύξης του Dc μοτέρ, έχετε καθημερινά αξιόπιστη απόδοση.

Υλικά με βάση το νερό και διαλύτες, τα περισσότερα χρώματα, 
στεγανοποιητικά, λούστρα, βερνίκια και λάκες.
• Το σύστημα ελέγχου ψεκασμού

ακριβείας παρέχει ομαλό ψεκασμό σε
μεγάλο εύρος πιέσεων.

• Ψηφιακή οθόνη lcD
• Ηλεκτροκινητήρας συνεχούς

ρεύματος υψηλών ταχυτήτων
βιομηχανικής
ποιότητας TEFc Dc.

• Αντλία Pro-Duty με
επιχρωμιωμένο έμβολο.

Πιστόλι	βαφής	με	
μπεκ	και	αυτόματο

15μ	λάστιχο

Καθαριστικό	υγρό	
συντήρησης	αντλίας

Ειδικό	λάδι	
λίπανσης	της	αντλίας

Spray	για	να	μην	
κολλάνε	τα	χρώματα	
στο	μηχάνημα

L P 5 5 5   L P 6 5 5  
stand	 hiboy	 stand	 hiboy

Μέγιστο	Μπεκ	 0.023”	 0.023”	 0.025”	 0.025”
Μέγιστη	πίεση	λειτουργίας	(Bar)	 227	 227	 227	 227
Μέγιστη	απόδοση	(lpm)	 2.0	 2.0	 2.3	 2.3
Βάρος	 23	 29	 23	 29
Κινητήρας	 7/8	HP	 7/8	HP	 1.0	HP	 1.0	HP

TEFC	DC	 TEFC	DC	 EFC	DC	 TEFC	DC
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TS 1750

S L 1 2 5 0  T S 1 7 5 0
Μέγιστο	Μπεκ	 0.031”	 0.037”
Μέγιστη	πίεση	λειτουργίας	(Bar)	 227	 227
Μέγιστη	απόδοση	(lpm)	 3.6	 5.1
Βάρος	 39	 54
Κινητήρας	 2.0	HP	TEFC	DC	 2.8	HP	TEFC	DC”

Είναι ικανό να ψεκάσει υλικά όπως βερνίκια, λάκες, 
λαδομπογιές, υδροχρώματα (πλαστικά), ακρυλικά 
100%, συνθετικά χρώματα, σμάλτα, στόκο & ακρυλικό, 
παρετίνες, εποξειδκά, μαστίχες, ξηρά ασβεστοκονιάματα 
τοίχων κ.λ.π.

• Το σύστημα ελέγχου ψεκασμού ακριβείας παρέχει
ομαλό ψεκασμό σε μεγάλο εύρος πιέσεων

• Ψηφιακή οθόνη lED.
• Βιομηχανικής ποιότητας κινητήρας Dc χωρίς ψήκτρες,

υψηλής ροπής.
• Επιχρωμιωμένο έμβολο για μεγάλη διάρκεια ζωής.
• Μεγάλη αντλία που επιτρέπει την ψεκασμό βαρέων

υλικών.
• Συμπαγές κιβώτιο ταχυτήτων με γρανάζια από

σκληρυμένο χάλυβα
• Μεγάλη διατομή εμβόλου για μεγαλύτερη ροή

υλικού.
• Δυνατότητα ψεκασμού με 2 πιστόλια.

Sl 1250 
Είναι ικανό να ψεκάσει υλικά όπως βερνίκια, λάκες, λαδομπογιές, υδροχρώματα 
(πλαστικά), ακρυλικά 100%, συνθετικά χρώματα, σμάλτα, στόκο & ακρυλικό, 
παρετίνες, εποξειδκά, μαστίχες κλπ
• Το σύστημα ελέγχου ψεκασμού ακριβείας παρέχει ομαλό ψεκασμό σε μεγάλο

εύρος πιέσεων
• Βιομηχανικής ποιότητας κινητήρας Dc χωρίς ψήκτρες,

υψηλής ροπής.
• Επιχρωμιωμένο έμβολο για μεγάλη διάρκεια ζωής.
• Μεγάλο φίλτρο υψηλής πίεσης.
• Δυνατότητα ψεκασμού με 2 πιστόλια.

Εξαιρετικά ανθεκτικά, είναι σχεδιασμένα για εργολάβους που χειρίζονται μεγάλο όγκο εργασίας 
και θέλουν ένα μηχάνημα που μπορεί να υποστηρίζει 2 πιστόλια. Η αντλία χαμηλού εμβολισμού 
μεταφέρει μεγάλο όγκο υλικού. Το κιβώτιο ταχυτήτων βαρέως τύπου με γρανάζια από 
σκληρυμένο χάλυβα, ο συμπαγής και επιχρωμιωμένος κύλινδρος είναι τα χαρακτηριστικά που 
δίνουν μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης.

Τα μηχανήματα του οίκου Airlessco 
συνοδεύνται από εργοστασιακή 
εγγύηση 12 μηνών και παραδίδονται 
με τον εξής εξοπλισμό:

• 15 μέτρα λάστιχο
• Πιστόλι
• 1 μπεκ

Sl- TS SERIES- Για μεγάλα οικιστικά, 
εμπορικά και βιομηχανικά έργα. Ιδανικά 
για εφαρμογές με 2 πιστόλια.
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G S 9 5 0  H S S 9 9 5 0  H S S 9 9 5 0
Electric	 Gas	Hydraulic

Μέγιστο	Μπεκ	 0.027”	 0.047”	 0.057”
Μέγιστη	πίεση	λειτουργίας	(Bar)	 227	 227	 227
Μέγιστη	απόδοση	(lpm)	 2.8	 5.4	 8.9
Βάρος	 45	 85	 90
Κινητήρας	 5.5	HP	 3	HP	 6.5	HP

Τα μηχανήματα του οίκου 
Airlessco συνοδεύνται από 
εργοστασιακή εγγύηση 
12 μηνών και παραδίδονται 
με τον εξής εξοπλισμό:

• 15 μέτρα λάστιχο
• Πιστόλι
• 1 μπεκ

HSS 9950
Η σειρά hss ανεβάζει τον πήχη με την υδραυλική κίνηση και την απόδοση της αντλίας βαφής. 
Η airlessco έχει βελτιώσει σημαντικά την ανθεκτικότητα αυτών των ευέλικτων μηχανημάτων 
για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Είναι ικανό να ψεκάσει υλικά όπως βερνίκια, λάκες, λαδομπογιές, 
υδροχρώματα (πλαστικά), ακρυλικά 100%, συνθετικά 
χρώματα, σμάλτα, στόκο & ακρυλικό, παρετίνες, εποξειδκά, μαστίχες 
και όλα τα παχύρευστα άνευ κόκκων,  ξηρά ασβεστοκονιάματα τοίχων, 
ελαστομερή υλικά, πολυουρεθανικά 2 συστατικών κ.λ.π.
• Εύκολος ψεκασμός μεγάλου ιξώδες βαφών.
• Σχεδιασμός αργού εμβολισμού για μεγάλη διάρκεια ζωής.
• Λιγότερη συντήρηση για μειωμένο λειτουργικό κόστος και

μειωμένο χρόνο εργασίας.
• Μεγάλη διατομή εμβόλου για μεγαλύτερη ροή υλικού.
• Μεγάλη αντλία που επιτρέπει την ψεκασμό βαρέων υλικών.
• Μεγάλη υδραυλική αντλία μεγάλης διάρκειας ζωής.
• Δεξαμενή μεγάλης χωρητικότητας που διατηρεί την ψύξη του μηχανήματος.
• Χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας για μειωμένη τριβή και φθορά.

• Με βενζινοκινητήρα 5.5 hp που καλύπτεται από εγγύηση 3 ετών
με  προστασία χαμηλής στάθμης λαδιού.

• Επαγγελματική αντλία με επιχρωμιωμένο έμβολο και κύλινδρο
αντλίας για μεγάλη διάρκεια ζωής.

• Υπερμεγέθη φίλτρο υψηλής πίεσης

GS - HSS SERIES- Γιαα μεγάλα οικιστικά, 
εμπορικά και βιομηχανικά έργα

GS 950 
Τα μηχανήματα βαφής Gs παρέχουν ευελιξία όταν είναι δύσκολη η 
πρόσβαση σε ηλεκτρική παροχή. Συνδυάζουν την αντλία Pro-Duty με έναν 
αξιόπιστο κινητήρα βενζίνης Vanguard® που είναι πιστοποιημένος με 
caRB / EPa και περιλαμβάνει προστασία κινητήρα με ένδειξη λαδιού σε 
περίπτωση χαμηλής στάθμης.
Είναι ικανό να ψεκάσει υλικά όπως βερνίκια, λάκες, λαδομπογιές, 
υδροχρώματα (πλαστικά), ακρυλικά 100%, συνθετικά χρώματα, σμάλτα, 
στόκο & ακρυλικό, παρετίνες, εποξειδκά, μαστίχες κλπ
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Οικολογικά Συστήµατα Βαφής HVLP 
«Hight Volume Low Pressure»
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Οικολογικά Συστήµατα Βαφής HVLP 
«Hight Volume Low Pressure»
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1 in  25,4 mm
1 mm 0,0394 in

1 ft 0,3048 m
ΜΗΚΟΣ 1 m 3,281 ft

1 lb 0,454 kg
ΒΑΡΟΣ 1 kg 2,205 lb

1 psi 0,0689 bar
ΠΙΕΣΗ 1 bar 14,5 psi

1 gpm (US) 3,785 lpm
1 lpm (US) 0,264 gpm

1 gpm (UK) 4,546 lpm
ΡΟΗ 1 lpm (UK) 0,22 gpm

1 hp 0,7547 kW
1 kW 1,341 hp

1 m3/min 1.000 lt/min
ΟΓΚΟΣ ΑΕ 1 lt/min 0,001 m3/min

  Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α

ΜΗΚΟΣ

ΒΑΡΟΣ

ΠΙΕΣΗ

ΡΟΗ

ΙΣΧΥΣ

    ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ

Indeχ |  Περιεχόμενα

Μηχανήματα υδροβολής Unijet  σελ. 3

Τριβεία τοίχου Rokamat  σελ. 4 

Σκούπες υγρών – στερεών  σελ.  8

Μηχανήματα βαφής Airlessco  σελ. 10

Μηχανήματα βαφής Tecnover  σελ. 14

Οικολογικά συστηματα βαφής HVLP  σελ. 16

Αμμοβολή και πιστόλια αέρος Jafe  σελ. 18

Η VLAcHAkiS SYSTEMS δίνει ιδιαίτερο βάρος στον 
τομέα της τεχνικής υποστήριξης.
Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας στελεχωμένο με 
ειδικευμένους και άριστα εκπαιδευμένους τεχνικούς, 
αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την τεχνική κάλυψη των 
πελατών μας.
• Εξουσιοδοτημένο service
• Διαρκής παρακαταθήκη ανταλλακτικών
• Άμεση ανταπόκριση στις εγκαταστάσεις μας ή στον

χώρο του πελάτη
• Άμεση τεχνική τηλεφωνική υποστήριξη
• Δυνατότητα κάλυψης με συμβόλαιο συντήρησης

    ΠΙΕΣΗ

   1.000   psi 70 bar
   3.000   psi 230 bar
   5.000   psi 350 bar
   10.000 psi 700 bar
   13.000 psi 900 bar

   15.000 psi 1.050 bar
   20.000 psi 1.400 bar
   30.000 psi 2.070 bar
   36.000 psi 2.500 bar
   40.000 psi 2.800 bar
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Οδός 46η Αριθμός 25 ΒΙΟ.ΠΑ Άνω Λιοσίων, 
ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια, Αθήνα

Τηλ.: +30 210 80 78 043 – 024 – 424
Φαξ: +30 210 80 79 393 

support@vlachakis-systems.com
www.vlachakis-systems.com




