
B E W E Z E N  K W A L I T E I T .  T O O N A A N G E V E N D E  T E C H N O L O G I E .

Airless hogedrukverfspuittoestellen 

voor het aanbrengen van beschermende coatings

Merkur
TM

 X48 en X72

• Verplaatsbaar en lichtgewicht – eenvoudig over de werkvloer te bewegen

• Krachtig – spuit coatingmaterialen met een middelhoog tot hoog percentage vaste stoffen 

met een druk tot 500 bar (7200 psi)

• Betaalbaar – voor resultaten van hoge kwaliteit tegen een minimale investering

• Flexibel – ideaal voor uiteenlopende toepassingen, onder andere in de scheepvaart, 

spoorwegsector en staalproductie

• De perfecte aanvulling op de grotere Graco XtremeTM-verfspuittoestellen

Geniet van de kracht en verplaatsbaarheid die kleinere projecten vergen
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Ideaal voor coatings met een 
hoog percentage vaste stoffen
De airless eencomponentverfspuittoestellen Merkur X48 en X72 bieden de ultieme 

combinatie van kracht en verplaatsbaarheid zodat u zware materialen in de meest 

veeleisende situaties kunt spuiten. Dankzij zijn gewicht van amper 45 kg kan het Merkur-

verfspuittoestel gemakkelijk in krappe ruimtes worden geplaatst zonder op spuitkwaliteit 

of kracht te moeten inboeten.

Bestelinformatie

Technische gegevens

Hoge druk

• Tot 500 bar (7200 psi, 50 MPa)

•  Spuit coatings met een hoog percentage 
vaste stoffen

• Geschikt voor langere slangen

Lichtgewicht en verplaatsbaar

•  Weegt amper 45 kg (99 lb)

Snel los te tikken aanzuigslang

• Brede aanzuigslang van 25,4 mm x 1,8 m (1" x 6 ft)

Inlaat

•  Soepele 1-1/4" inlaat vermindert 
het aantal “dode punten” en ophoping 
van coatingmateriaalp

Drukontlastventiel

• Ontwerp met vlotterkogel

• Minder vuilophoping en lekkages

Merkur-onderpomp

•  Verbeterd gebruik van coatings met 
hoge viscositeit

• Slijtvast gecoate Chromex™-stang

Eenvoudig te onderhouden

•  Pomp eenvoudig te demonteren van 
de luchtmotor

Hals- en zuigerpakkingen

•  Zelfstellend en verend voor een lange 
levensduur van de pakking

16U924  Reparatieset, materiaalsectie X72

16U925  Reparatieset, materiaalsectie X48

16V583  Materiaal filterkit, 500 bar (7250 psi) 

voor X48 of X72. 

Inclusief filterelement 60 mesh

224459  Inclusief materiaal filterelement 

60 mesh, 2 stuks

224468  Inclusief materiaal filterelement 

100 mesh, 2 stuks

106149  Filterkit luchtleiding, 1/2" npt (fbe), 

20 micron (fittingen vereist)

24A576 Optionele DataTrak™-kit

Accessoires

16V174  Basiseenheid Merkur X72

16U918  Compleet pakket Merkur X72

16V175  Basiseenheid Merkur X48

16U920  Compleet pakket Merkur X48

Compleet pakket wordt geleverd inclusief 

XTR-pistool met tip 519 en slang van 

3/8" x 7,6 m (25 ft) en hulpslang van 1,8 m (6 ft)

Spuittoestellen

Merkur X48 Merkur X72

Maximale werkdruk 330 bar (4800 psi, 33 MPa) 500 bar (7200 psi, 50 MPa)

Aanbevolen tipformaat* T/m 0,025 T/m 0,021

Materiaaldebiet bij 60 cycli/min 4,5 lpm (1,2 gpm) 3,0 lpm (0,8 gpm)

Maximale luchtinlaatdruk 7 bar (100 psi, 0,7 MPa) 7 bar (100 psi, 0,7 MPa)

Afmeting materiaalinlaat 1-1/4" npt (m) 1-1/4" npt (m)

Afmeting materiaaluitlaat 3/8" npt (f) 3/8" npt (f)

Pompgewicht 45 kg (99 lb) 45 kg (99 lb)

Spuitpistool XTR504 (0,019 tip) XTR704 (0,019 tip)

Handleiding 332245 332245

* Varieert naar gelang coating en werkcyclus


