
VEELZIJDIGE EN ECONOMISCHE 
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
Ondanks z’n geringe afmetingen is de MiniPro-Basic 
een volwassen straalmachine met veel hoogwaardige 
Gritco voordelen. De machine wordt veel ingezet voor 
‘basic’ straalwerk zoals verf en roest verwijderen. Door de 
nauwkeurige straaldruk- en doseermogelijkheden kan de 
MiniPro-Basic zeker ook voor gevoelige objecten worden 
gebruikt. 

KRACHTIGE VOORDELEN 
Eenvoudig instelbare 
straalmiddelhoeveelheid

Minder stof door nat of 
bevochtigd stralen

Makkelijk instelbare straaldruk

 

STANDAARD INCLUSIEF
Slijtvaste doseerkraan geschikt 
voor alle straalmiddelen

Geen risico op straalmiddel in 
luchtdeel door afgescheiden 
ontluchtkraan

Volledig veilig conform Euro-
pese richtlijn PED 2014/68/EU

BETERE STRAAL-
MOGELIJKHEDEN
Minder straalmiddelverbruik en 
stofproductie met nauwkeurige 
doseerkraan

Eenvoudig onderhoud door 
gemakkelijk te (de)monteren 
straalmiddelkraan

MILIEUBEWUST
Minder afval en verdere milieu-
vervuiling (stof) door nauwkeu-
rige straalmiddeldosering

COMPACTE KRACHTPATSER
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 minipro-basic

“Gritco’s hoge kwaliteitsnormen, uitgebreide kennis en ervaring 
vormen de basis voor deze compacte en economische ketel 
die is bedoeld als gelijkwaardig professioneel alternatief voor 

minder intensief (dan een volledige dagtaak) gebruik met 
perfecte straalresultaten.”
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Eenvoudige vulmogelijkheid via 
de automatische, zelfsluitende 
vulinrichting met geïntegreer-
de zeef en klepdeksel (op de 
machine). 

De ontluchtkraan is geschei-
den van het luchtdeel van de 
straalketel. Stof en straalmiddel 
kunnen niet in de armaturen ko-
men. Dit vermindert de kans op 
storingen en slijtage aanzienlijk. 
Bovendien wordt de levensduur 
van de straalketel verlengd. 

Met het standaard reduceer-
ventiel is de juiste straaldruk 
eenvoudig in te stellen. Dit 
is niet alleen belangrijk voor 
het behalen van de vereiste 
straalresultaten maar ook om 
beschadiging van het object 
te voorkomen. Het inlaatfilter 
zorgt voor hoogwaardig en 
probleemloos straalwerk. Dit 
filter ontdoet de perslucht van 
laatste vocht- en vuilresten.

Minder straalmiddelverbruik en 
geringe stofproductie door de 
nauwkeurige afstelmogelijkhe-
den van de doseerkraan.
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NOG MEER STRAALPLUSPUNTEN VAN GRITCO’S 
MINIPRO-BASIC

STEL DE IDEALE STRAALCOMBINATIE SAMEN MET 
EEN OF MEER VAN DE VELE OPTIES UIT GRITCO’S 
LEVERINGS PROGRAMMA, ZOALS:

Een slangpakket naar keuze met 
pistoolgreep of robuuste G2 
dodemansknop.

Minder stof door nat of be-
vochtigd stralen.

De MiniPro-Basic wordt niet voor niets voor veel straalobjecten gekozen. 
Naast de handzame afmetingen, maken de hoogwaardige constructie en 
nauwkeurige doseermogelijkheden de MiniPro-Basic een compact, maar 
volwaardig alternatief voor veel straaldisciplines. 
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