TM

Merkur X48 och X72
Högtrycksfärgsprutor för rostskyddsmålning

Dra nytta av kraften och bärbarheten som krävs för mindre jobb
•
•
•
•
•

Portabel och lätt – enkel att flytta runt på arbetsplatsen
Kraftfull – sprutar ytbehandlingsmaterial med medelhög till hög torrhalt på tryck upp till 500 bar (7 200 psi)
Prisvärd – få resultat av hög kvalitet till ett lågt pris
Flexibel – optimal för en stor mängd användningsområden, inklusive fartygs-, järnvägs- och ståltillverkning
Det perfekta komplementet till större Graco XtremeTM-sprutor

BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK.

Optimal för färger med hög torrhalt

Beställningsinformation
Sprututrustningar
I paketet ingår en XTR-pistol med 519-munstycke
och 3/8 tum x 7,6 m (25 fot) slang, 1,8 m (6 fot)
vippslangände

Merkur X48 och X72 enkomponents-högtrycksfärgsprutor erbjuder den ultimata
kombinationen av kraft och bärbarhet, vilket ger dig möjlighet att spruta svåra material
i de mest utmanande situationer. Merkur-sprutan som endast väger 45 kg kan enkelt
placeras i trånga utrymmen utan att sprutkvaliteten eller kraften påverkas negativt.

Tekniska data
Maximalt utgående arbetstryck

Merkur X48

Merkur X72

330 bar (4 800 psi, 33 MPa)

500 bar (7 200 psi, 50 MPa)

Upp till 0,025

Upp till 0,021

Rekommenderad munstycksdimension*

16V174 Merkur X72 enbart pump

Vätskeflöde vid 60 cykler/min

16U918 Merkur X72 komplett utrustning

Maximalt lufttryck in

16V175 Merkur X48 enbart pump

Dimension materialintag

16U920 Merkur X48 komplett utrustning

Dimension materialutgång

4,5 lpm (1,2 gpm)

3,0 lpm (0,8 gpm)

7 bar (100 psi, 0,7 MPa)

7 bar (100 psi, 0,7 MPa)

1-1/4 tum npt(m)

1-1/4 tum npt(m)

3/8 tum npt(f)

3/8 tum npt(f)

Pumpvikt

45 kg (99 lb)

45 kg (99 lb)

Sprutpistol

XTR504 (0,019 munstycke)

XTR704 (0,019 munstycke)

332245

332245

Manuell

Tillbehör

* Varierar beroende på färgskikt och arbetsbelastning

16U924 Reservdelssats, X72 pumpdel
16U925 Reservdelssats, X48 pumpdel
16V583 Färgfiltersats, 500 bar (7 250 psi)
för X48 eller X72. Inkluderar 60 mesh
filterinsats
224459 Färgfilterelement, 60 mesh, 2-pack

Högtryck

224468 Färgfilterelement, 100 mesh, 2-pack

• Med upp till 500 bar (7 200 psi, 50 MPa)
• Sprutar färger med hög torrhalt
• Fungerar med längre slangar

106149 Luftfiltersats, 1/2 tum npt (fbe),
20 mikron (kräver kopplingar)
24A576 DataTrak™-sats som tillval

Enkel att underhålla
• Pumpdelen kan enkelt demonteras från
luftmotorn

Hals- och kolvpackningar
• Självjusterande och fjäderbelastade
för längre livslängd på packningarna

Tryckavlastningsventil
• Konstruktion med flytande kula
• Minskar risken för igensättning och läckage

Merkur-pumpunderdel
• Förbättrad hantering av högviskösa färger
• Chromex™-belagd stång med lång livslängd

Intag
• Slätt 1-1/4” intag minskar ”döda punkter”
och färguppbyggnad
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Snabbkopplad sugslang
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Lätt och portabel

• Stor 25,4 mm x 1,8 m (1 tum x 6 fot) sugslang

• Väger endast 45 kg (99 lb)

