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Graco zaprasza na
Eco Blasting & Coating Tour
Przyjedziemy do Ciebie z najnowszymi urządzeniami
do obróbki strumieniowej i nakładania powłok.

Szybciej. Czyściej. Bardziej ekologicznie.
W marcu, kwietniu, maju i czerwcu
zaprezentujemy urządzenia EcoQuip2
i e-Xtreme w różnych miejscach
na terenie całej Europy.

Dlaczego warto wziąć udział
• Odkryjesz najnowsze technologie
• Wypróbujesz urządzenia
• Spotkasz ekspertów
• Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności

Od marca do czerwca
2017 roku

Zapraszamy we Polska :
29/05/17.... Szczecin
30/05/17.... Gdansk

Czego się spodziewać?
• Praktycznej nauki
• Najnowszych funkcji i zalet
• Szansy na odkrycie szerokiej
palety możliwości
• Możliwości zadawania pytań

31/05/17.... Warsaw
01/06/17.... Krakow

Najnowocześniejsza technologia
• Poznaj czystą i szybką metodę obróbki
strumieniowo-ściernej, która zmniejsza
ilość pyłu w powietrzu aż o 92%.
• Naucz się natryskiwać jednostajnym
strumieniem przy użyciu najnowszego
elektrycznego urządzenia natryskowego.

Zarejestruj się bezpłatnie na stronie
www.graco.com/trucktour2017
APEX
UL. OKRETOWA 2 - 01-309 WARSZAWA
(+)48 226 65 41 64 - biuro@graco-apex.pl
www.graco-apex.pl

www.graco.com

Eco Blasting & Coating Tour z firmą Graco

Pokaz najnowszej technologii
i możliwość samodzielnego
wypróbowania urządzeń
To nieważne, czy już jesteś klientem Graco, czy dopiero nim
zostaniesz: na pokazie możesz samodzielnie wypróbować
najnowsze technologie obróbki strumieniowej i nakładania
powłok, aby poznać ich zalety.

EcoQuip 2
TM

e-Xtreme

TM

do obróbki strumieniowej

do nakładania powłok

Najnowsza innowacja w branży obróbki
strumieniowo-ściernej

Pierwsze elektryczne urządzenie do hydrodynamicznego natryskiwania powłok ochronnych

Szybciej

Wydajność zbliżona do konwencjonalnych metod obróbki

Podłącz i maluj. Bez sprężarki.

Szybciej

Czyściej

Mniejsze potrzeby w zakresie odgradzania
i zabezpieczania miejsca pracy

Mniejsze straty materiału

Czyściej

Mniej wody, mniej pyłu, mniej materiału

Energooszczędność, niski poziom hałasu

Bardziej
ekologicznie

Nawet 92% mniej pyłu w powietrzu dzięki
zastosowaniu obróbki strumieniowo-ściernej
metodą Vapor Abrasive™

Koszty energii mniejsze nawet o 80%
w porównaniu z pneumatycznym
urządzeniem natryskowym

Bardziej
ekologicznie

Zarejestruj się bezpłatnie na stronie
www.graco.com/trucktour2017
www.graco.com

