Unieke service.
Uitstekende techniek.
De Airless-techniek met de STORCH Service plus

De nieuwe
Airless
ST-familie
van STORCH
NIEUW:
Groter vermogen.
Minder werk.
Perfect resultaat.

STORCH
Service plus
Onderhoudsvriendelijk
dankzij het QuickRelease-
systeem

Eenvoudige
reiniging

De Airless ST-familie is een nieuwe
generatie van Airless-zuigerpompen,
ontwikkeld door STORCH: betrouwbaar,
krachtig en gemakkelijk te bedienen.
Ze zijn dus perfect uitgerust voor alle
coatingwerken en leveren een opti
maal resultaat. Zowel technisch als
rendabel.

Extreem robuust
●●

geen storingen

Enorm krachtig
●●

uiterst fijne verstuiving

Eenvoudig onderhoud dankzij
QuickReload-systeem
●●

zeer rendabel

Intelligente elektronica
●●

betere controle
SERVICE-INFO

Max.
spuittipgrootte

0,045“

Duomax 9000 Elektro /
Duomax 9000 Benzine
Pagina

05

0,037“

ST 1700+ /
ST 1700
Pagina

06

0,031“

ST 900
Pagina

07

Airless-techniek
van STORCH
Van de hydraulische en krachtige Duomax
9000 over de nieuwe ST-generatie
van de zuigerpompen met lange slag tot
en met het handige instapmodel
EasySpray 300. De STORCH Airless-
techniek is beschikbaar in acht verschillende varianten van toestellen.

Perfect resultaat
●●

0,025“

ST 800
Pagina

07

0,025“

ST 700

Buitengewoon effectief
●●

●●

van kleine renovatiewerken
tot grote nieuwbouwprojecten

Pagina
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Voor talrijke materialen

0,023“

ST 550
Pagina

08

NIEUW

ST 450
0,021“

zelfs bij kleine oppervlakken

Voor elke inzet

●●

Pagina

09
ES 300

0,019“

dankzij extreem fijn
verstuiven

Pagina

09

van lak tot dikvloeibare
plamuur

Snelle reiniging
●●

met de reinigingsadapter
QuickClean
(bij Duomax en de ST-familie in de
levering inbegrepen)

De Service plus
van STORCH
Niet zomaar een apparaat!
Met een Airless-apparaat uit de Duomax- en ST-familie van
STORCH koopt u meer dan innovatieve spuittechniek. U krijgt
er waardevol advies van STORCH gratis bij, van de eerste
tot en met de laatste dag. Op die manier kunnen uw medewerkers en uzelf gebruik maken van alle voordelen van uw
Airless-apparaat.

STORCH
Service plus
Onderhoudsvriendelijk
dankzij het QuickRelease-
systeem

Eenvoudige
reiniging

Airless-kennis van
professionals voor professionals:
Altijd een goed advies!
Als u wilt weten welk apparaat voor u het juiste is of met welke
accessoires u nog effectiever wordt? Tijdens een persoonlijk gesprek
adviseren wij u bij de keuze van het apparaat dat perfect geschikt is
voor uw werkzaamheden. Praat gewoon eens met ons.
Uw persoonlijke contactpersoon is er altijd voor u.

NU BELLEN:
+32 (0) 474 . 81 43 14

Airless is eenvoudig!
In onze praktijkopleidingen SprayFit leren wij u alles wat u en uw
team moeten weten over de Airless-techniek.
Thema’s:

●●

●●

effectief gebruik
snelle reiniging

●●

●●

SPRAYFIT
SYSTEMS

eenvoudig onderhoud
nuttig toebehoren

NU BOEKEN:
www.storch.de

Airless ter plaatse!
Onze experts adviseren u actief: in uw bedrijf, maar ook op uw
bouwproject. Uw STORCH adviseur bezoekt u voor de ingebruikname
van een nieuw toestel om uw team ter plaatse in te wijden wanneer
u vragen hebt in verband met uw Airless-toestel.

Airless online!

NU BOEKEN:
www.storch.de

SERVICE-INFO

Op ons YouTube-kanaal vindt u te allen tijde nuttige video‘s in
verband met Airless-toestellen en -toebehoren. De online instructies
tonen u op een aanschouwelijke wijze hoe het moet.

Airless altijd klaar voor gebruik!
Voor alle vragen in verband met het gebruik, de reparatie en het
onderhoud van uw Airless-apparaat staat onze technische buitendienst
persoonlijk voor u in stand-by.

NU BELLEN:
+32 (0) 474 . 81 43 14

Uw persoonlijke adviseur van de buitendienst vindt u op www.storch.de onder „mijn contactpersoon“.
Het Airless-programma van STORCH
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Het Airless-programma
van STORCH
De Airless-apparaten-finder
nieuwbouw,
middelgrote tot grote
projecten

Airless Duomax 9000 Benzine

Airless Duomax 9000 Elektro
relatief grote renovatie
werken, nieuwbouw,
middelgrote projecten

Airless ST 1700+ / ST 1700

Airless ST 900
middelgrote tot relatief
grote renovatiewerken,
nieuwbouw,
kleine projecten

Airless ST 800

Airless ST 700

Airless ST 550
relatief kleine renovatie
werken, middelgrote tot
grotere lakwerkzaamheden

Airless ST 450

Airless ES 300
max. spuittipopening
in 1/1000“
max. materiaalstroom
in l/min
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beits,
acrylharslak,
acryllak

dispersie,
lijm voor
glasvezelbehang

grondlaag,
grondlak
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19

Het Airless-programma van STORCH

overige
spuitplamuur

brandvertrager,
bitumenmateriaal,
lichte plamuur

43

45

7,5 9,2

De robuuste
STORCH Airless Duomax 9000
●●

hydraulische zuiger met lange slag

●●

voor vrijwel alle coatings die geschikt zijn
voor Airless-apparaten

●●

voor nieuwbouw, middelgrote tot grote projecten

●●

ideaal voor de verwerking van uiterst viskeus materiaal

●●

duo-aandrijving: naar keuze met elektrische
of dieselmotor, ruilmotor als optie
Duomax 9000
Elektro

Airless Duomax 9000 Elektro

Airless Duomax 9000 Benzine

Spuittipgrootte:

Spuittipgrootte:

voor één pistool max. 0,041“

voor één pistool max. 0,045“

voor twee pistolen max 0,026“

voor twee pistolen max 0,038“

voor drie pistolen max 0,021“

voor drie pistolen max 0,031“
voor vier pistolen max. 0,026“

Technische gegevens:

Technische gegevens:

vermogen 2,2 kW / 230 V / 50 Hz, 10 A

vermogen 6,5 PS

max. stuwdruk 228 bar

max. stuwdruk 228 bar

debiet onder druk 5,7 l/min

debiet onder druk 9,2 l/min

gewicht 70 kg

gewicht 70 kg

Art.-Nr. 69 60 00

Art.-Nr. 69 65 00

Duomax 9000
Benzine

Leveromvang
Airless Duomax
9000 Elektro /
Benzine:

●●

manometer

●●

15 m Airless-slang 3/8“

●●

zweepslang 1/4“

●●

reinigingsadapter QuickClean

●●

Mastic pistool,

●●

tas voor Airless-toebehoren

●●

toestelfilter, reinigings- en
onderhoudsset

incl. spuittiphouder
●●

twee omkeerbare spuittips
521 en 635

Het Airless-programma van STORCH
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De krachtige
STORCH Airless ST 1700+
en ST 1700
NIEUW

●●

intelligente elektronica: gebruiksduur, werkdruk,
materiaalverbruik en meer op de led-display

●●

eenvoudig monteren en demonteren van de piston

●●

instelbare pakkingen

●●

voor grotere renovatiewerken, nieuwbouw,

ST 1700+

middelgrote en grote projecten
●●

ideaal voor het verwerken van spuitplamuur
met plamuurcontainer, incl. zakmangel

Airless ST 1700+ / ST 1700
Spuittipgrootte:
voor één pistool met dispersie max. 0,035“
voor twee pistolen met dispersie max 0,021“
voor één pistool met plamuurmassa max 0,037“
Technische gegevens:
vermogen 2,1 kW / 230 V / 50 Hz, 10 A
max. stuwdruk 227 bar
debiet onder druk 5,5 l/min
gewicht 64 kg / 59 kg
Art.-Nr. 69 50 18 / 69 50 17

Leveromvang
Airless
ST 1700+:

6

●●

15 m Airless-slang 3/8“ op
geïntegreerde slangtrommel

ST 1700

Leveromvang
Airless ST 1700:

●●

15 m Airless-slang 3/8“

●●

draaischarnier 1/4“

●●

draaischarnier 1/4“

●●

Mastic pistool, incl. spuittiphouder

●●

Mastic pistool, incl. spuittiphouder

●●

twee omkeerbare spuittips 631 en 635

●●

vier omkeerbare spuittips 521, 623, 631 en 635

●●

reinigings- en onderhoudsset

●●

reinigings- en onderhoudsset

●●

reinigingsadapter QuickClean

●●

reinigingsadapter QuickClean

●●

tas voor Airless-toebehoren

●●

tas voor Airless-toebehoren

Het Airless-programma van STORCH

De veelzijdige
STORCH Airless ST 900
NIEUW

Airless ST 900
Spuittipgrootte:

●●

krachtig allroundapparaat

voor één pistool max. 0,031“

●●

intelligente elektronica: gebruiksduur,

voor twee pistolen max 0,021“

werkdruk, materiaalverbruik en
meer op de led-display

Technische gegevens:

●●

vermogen 1,5 kW / 230 V / 50 Hz, 7 A

eenvoudig monteren en demonteren
van de piston

max. stuwdruk 227 bar

●●

instelbare pakkingen

debiet onder druk 3,6 l/min

●●

ook voor gebruik met twee personen

gewicht 43 kg

●●

voor grotere renovatiewerken,

Art.-Nr. 69 50 90

●●

nieuwbouw en middelgrote projecten
ideaal voor het verwerken
van dispersiemateriaal

De sterke
STORCH Airless ST 800
NIEUW

Airless ST 800
Spuittipgrootte:

●●

max. 0,025“

eenvoudig en snel vervangen van
de piston, dankzij het
QuickReload-systeem

Technische gegevens:

●●

instelbare pakkingen

vermogen 0,75 kW / 230 V / 50 Hz, 4 A

●●

intelligente elektronica: gebruiksduur,

max. stuwdruk 227 bar

werkdruk en meer op de digitale display

debiet onder druk 2,5 l/min

●●

gewicht 30 kg

nieuwbouw
●●

Art.-Nr. 69 50 80

Leveromvang
Airless ST 900 /
ST 800:

voor kleine tot middelgrote renovatiewerken en
dankzij het starre aanzuigsysteem ook geschikt voor het
verwerken van materiaal met een hogere viscositeit

●●

15 m Airless-slang 1/4“

●●

reinigings- en onderhoudsset

●●

Airless Gun 009 ST,

●●

ingebouwd QuickReload-pompsysteem

incl. spuittiphouder
●●

omkeerbare spuittip 517

(bij ES 300 tot ST 800)
●●

reinigingsadapter QuickClean

●●

tas voor Airless-toebehoren

Het Airless-programma van STORCH
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De flexibele
STORCH Airless ST 700
NIEUW

Airless ST 700
Spuittipgrootte:
max. 0,025“
Technische gegevens:
vermogen 0,74 kW / 230 V / 50 Hz, 4 A

●●

max. stuwdruk 227 bar

eenvoudig en snel vervangen van de piston,
dankzij het QuickReload-systeem

debiet onder druk 2,5 l/min

●●

gewicht 29 kg

intelligente elektronica: gebruiksduur, werkdruk
en meer op de digitale display

Art.-Nr. 69 50 70

●●

laag model en flexibel aanzuigsysteem

●●

voor kleine tot middelgrote renovatiewerken en nieuwbouw

De compacte
STORCH Airless ST 550
NIEUW

Airless ST 550
Spuittipgrootte:
max. 0,023“
Technische gegevens:
vermogen 0,65 kW / 230 V / 50 Hz, 3 A

●●

max. stuwdruk 227 bar

eenvoudig en snel vervangen van de piston,
dankzij het QuickReload-systeem

debiet onder druk 2,0 l/min

●●

gewicht 23 kg

intelligente elektronica: gebruiksduur,
werkdruk en meer op de digitale display

●●

voor kleine tot middelgrote renovatiewerken

Art.-Nr. 69 50 55

Leveromvang
Airless ST 700 /
ST 550 / ST 450:

8

●●

15 m Airless-slang 1/4“

●●

Airless Gun 009 ST,

●●

ingebouwd QuickReload-
pompsysteem

incl. spuittiphouder

●●

reinigingsadaptor QuickClean

●●

omkeerbare spuittip 517

●●

tas voor Airless-toebehoren

●●

reinigings- en onderhoudsset

Het Airless-programma van STORCH

De handige
STORCH Airless ST 450
NIEUW

Airless ST 450
Spuittipgrootte:
max. 0,021“
Technische gegevens:
vermogen 0,47 kW / 230 V/50 Hz, 3 A

●●

max. stuwdruk 227 bar

eenvoudig en snel vervangen van de piston,
dankzij het QuickReload-systeem

debiet onder druk 1,8 l/min

●●

gewicht 17 kg

voor kleine tot middelgrote renovatiewerken
en grotere lakwerkzaamheden

●●

Art.-Nr. 69 50 45

mechanische instelling van de druk met
behulp van een manometer

De lichte
STORCH Airless ES 300
Airless EasySpray (ES) 300
als optie met LeOS SprayRoller basic
Spuittipgrootte:
max. 0,019“
Technische gegevens:
vermogen 0,65 kW / 230 V / 50 Hz, 3 A

●●

ideaal als tweede toestel en als instapmodel

max. stuwdruk 207 bar

●●

eenvoudig en snel vervangen van de piston,

debiet onder druk 1,5 l/min

dankzij het QuickReload-systeem

gewicht 12 kg

●●

bijzonder gering gewicht

●●

voor kleine renovaties en middelgrote tot grote

Art.-Nr. 69 00 34 (ES 300 met LeOS basic)

lakwerkzaamheden

Art.-Nr. 69 00 30 (ES 300)

Leveromvang
Airless ES 300
met LeOS basic:

●●

LeOS SprayRoller basic

●●

15 m Airless-slang 1/4“

●●

Airless Gun 009 ST,

Leveromvang
Airless ES 300:

●●

15 m Airless-slang 1/4“

●●

Airless Gun 009 ST,
incl. spuittiphouder

incl. spuittiphouder

●●

●●

omkeerbare spuittip 517

●●

●●

ingebouwd QuickReloadpompsysteem

●●

omkeerbare spuittip 517
ingebouwd QuickReloadpompsysteem

●●

reinigingsadaptor QuickClean

reinigingsadaptor QuickClean
Het Airless-programma van STORCH
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Het Airless-toebehoren
van STORCH
Nog effectiever,
nog betere resultaten

Spuiten en bijwerken
in één beweging
Airless LeOS SprayRoller
in de systainer
Spuitdruk:
met één gebruiker ong. 80 bar binnen en 60 bar buiten
met twee gebruikers ong. 100 bar en 80 bar buiten
●●

nevelarm spuiten

●●

voor alle gebruikelijke verfsoorten

●●

nauwelijks overspray

●●

voor gebruikelijke verfrollers

●●

bijkomend afplakken overbodig

●●

geringe investeringskosten

●●

geschikt voor gebruik door een of twee personen

●●

veilig en compact in de praktische systainer
Art.-Nr. 69 45 25

Moeiteloos lakken
Airless ST bovenreservoir 5,7 L
●●

voor het verwerken van kleinere hoeveelheden lak en beits

●●

proper werk dankzij dicht afsluitsysteem

●●

meteen inzetbaar

●●

eenvoudig te (de)monteren

●●

voor de Airless ST-familie 450 tot ST 800
Art.-Nr. 69 09 40

Ons volledige aanbod aan spuittips, pistolen en bijkomend Airless-toebehoren vindt u hier: www.storch.de
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SERVICE-INFO

Voor elk werk de
juiste spuitmond
De Airless-spuittipfinder
grondlagen,
grondlak
beits,
alkydharslak,
acryllak
Spuitbreedte

7

9

brandvertrager,
bitumenmateriaal,
lichte plamuur
dispersie binnen,
dispersie buiten,
lijm voor glasvezelbehang

10

11

12

13

15

17

21

23

25

10 cm

207 209 210

211

15 cm

307 309 310

311

313 315

20 cm

409 410

411

413 415 417 419 421 423 425

511

513

25 cm

212 213

19

overige
spuitplamuur

27

29

31

33

217 219

515

35

37

39

41

43

235

317 319 321

517

30 cm

431

519 521 523 525 527 529 531
619 621 623 625 627

35 cm

535

543

631 633 635 637 639 641 643

721

735

Spuittipopening in 1/1000“
(voorbeeld: 8 = 0,008“)
en spuittipmarkering

Het Art.-Nr. van de spuittips is samengesteld uit de begincijfers 699- en
de eindcijfers in de tabel.

Steeds startklaar:
piston eenvoudig zelf vervangen
QuickReload-systeem (ES 300 tot ST 800)
Met het QuickReload-systeem kunt u de piston

Eenvoudig vervangen van de piston:

van uw Airless-apparaat ter plaatse zelf

1. aanzuigsysteem van de piston afschroeven

vervangen en op die manier onderbrekingen

2. verbinding met apparaat met een schroefsleutel losdraaien

beperken. De piston kunt u gewoon in enkele

3. kartelschroef losdraaien door met een gereedschap zachtjes te kloppen

minuten vervangen en gewoon doorwerken.

4. piston verwijderen
Aansluitend reserve-piston in de omgekeerde volgorde monteren.

1.

2.

3.

4.
SERVICE-INFO

Het Airless-toebehoren van STORCH
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STORCH
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6-8
42107 Wuppertal
Postfach 13 06 52
42033 Wuppertal
E-Mail: info@storch.de
Internet: www.storch.de
STORCH
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Pijkestraat 122, bus 001
B-9041 Oostakker
Telefoon: +32 (0) 9 . 238 21 81
Fax:
+32 (0) 9 . 229 31 99
E-Mail: info@storch.be
Internet: www.storch.be
Servicenummers
Besteltelefoon: +32 (0) 9 . 238 21 81
Bestelfax:
+32 (0) 9 . 229 31 99
Techniektelefoon
BE + NL + LU: +32 (0) 474 . 81 43 14

