
MARK HD 3-IN-1

MARK IV™ / V™ / VII™ / X™ HD   STANDARD & PROCONTRACTOR - MARK  V™ / VII™ / X™ HD IRONMAN

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ: Η Graco Endurance, η καλύτερη αντλία του κλάδου, έγινε ακόμα καλύτερη  
με το ProConnect™ 2, Vortex, Maxlife™ και το Maxlife Extreme στις σειρές ProContractor και Ironman,  
καθώς και Quikpak™.

ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΑ: Βελτιώστε την επιχείρησή σας με το Bluelink™: Ενημερωθείτε ανά πάσα στιγμή  
και από οπουδήποτε για τη θέση και την κατάσταση του ψεκαστήρα και των υλικών σας. 

ΕΥΚΟΛΙΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑ και έλεγχος: 2 διελεύσεις υγρού Maxflo, μεγάλη και φωτεινή οθόνη LED και καρούλι 
σωλήνα QuikReel για εξοικονόμηση χρόνου.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΗΜΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ GRACO

Οι καλύτεροι ηλεκτρικοί ψεκαστήρες Graco για ψεκασμό
χρωμάτων, φλογοεπιβραδυντικών και σοβάδων ΧΩΡΙΣ ΑΕΡA.

Σύστημα βαφής - Επαγγελματικές εφαρμογές υφής χωρίς αέρα



 

MARK HD 
3-IN-1

Τίποτα δεν μοιάζει με τον ψεκαστήρα χωρίς αέρα MARK HD 3-IN-1 
της Graco

Ο MARK IV HD 3-IN-1 είναι η βέλτιστη μονάδα για μεγάλες εργασίες βαφής τόσο σε εσωτερικούς όσο 
και σε εξωτερικούς χώρους! Αυτός ο ψεκαστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές, 
είναι κατάλληλος για φλογοεπιβραδυντικά υλικά και μπορεί επίσης να διεκπεραιώσει και σοβατίσματα. 

Ο φημισμένος MARK V HD 3-IN-1 κάνει ακόμα περισσότερα! Βελτιστοποιημένος για επαγγελματίες 
που μοιράζουν το χρόνο τους μεταξύ βαψίματος και σοβατίσματος και χρειάζονται το παραγωγικό 
αποτέλεσμα που παρέχει αυτή η μονάδα.

Προσφέροντας διπλάσια απόδοση από τον MARK V HD 3-IN-1, o MARK X HD 3-IN-1 ProContractor 
είναι αρκετά δυνατός για να ψεκάζει πάνω από 30.000 λίτρα ανά έτος και καλά εξοπλισμένος για να 
μπορεί να χειριστεί ακόμα και τα πιο δύσκολα σοβατίσματα χωρίς αέρα. Είναι λίγο μεγάλος για εσάς; 
Δοκιμάστε τον MARK VII HD 3-IN-1, θα εντυπωσιαστείτε από την αναλογία τιμής/απόδοσης.

Αντλίες Endurance™ 

Νέα επίπεδα αντοχής

ΣΕΙΡΑ STANDARD:
Καθημερινή αξιοπιστία σε εργασίες νέων κατοικιών και ανακαινίσεις 
βαφής

ΣΕΙΡΑ PROCONTRACTOR:
Έξυπνη εργασία για τη διεκπεραίωση πολλών και μεγάλων εργασιών 
σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους

ΣΕΙΡΑ IRONMAN:
Για απαιτητικές, μεγάλες εργασίες σε επαγγελματικούς και 
βιομηχανικούς χώρους

Δεν είστε σίγουροι για τον ψεκαστήρα που καλύπτει τις  
απαιτήσεις σας;
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Η ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BLUELINK

ΟΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΤΕ
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Οι ψεκαστήρες υφής χωρίς αέρα MARK HD 3-IN-1 της Graco παρέχουν την ευελιξία που χρειάζεστε 
στο εργοτάξιο χάρη στις τεχνολογίες που κανένας άλλος ψεκαστήρας χωρίς αέρα δεν μπορεί να σας 
προσφέρει. Οι μονάδες MARK είναι πραγματικά πολυχρηστικές μονάδες για μεγάλες εργασίες βαφής 
τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους! Είναι το κορυφαίο εργαλείο που ψεκάζει 
σοβάδες χωρίς αέρα πάνω από τα πιο συνηθισμένα χρώματα.



 

graco.com/BlueLink

MARK HD 
3-IN-1

Όλοι οι ηλεκτρικοί ψεκαστήρες 
MARK HD 3-IN-1 επωφελούνται 
από αυτήν την καινοτόμο εφαρμογή 
διαχείρισης που επιτρέπει στους 
εργολάβους να γνωρίζουν όπου και αν 
βρίσκονται:

•  Την τοποθεσία και την καθημερινή 
παραγωγικότητα κάθε ψεκαστήρα

•  Αν οι εργασίες γίνονται βάσει 
χρονοδιαγράμματος και τυχόν θέματα του 
συνεργείου που βρίσκεται στο χώρο

•  Αν οι ψεκαστήρες συντηρούνται σωστά και  
αν επίκειται προληπτική συντήρηση

•  Αν χρειάζονται τυχόν υλικά ή προμήθειες.

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ 
ΚΑΘΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

Ενημέρωση ως προς  
την ακριβή τοποθεσία και  
ωριαία παραγωγικότητα

Λιγότερα ταξίδια προς  
τα εργοτάξια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ  

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γεγονότα και αναφορές 
παραγωγικότητας οποτεδήποτε 

και από οπουδήποτε

Διασφάλιση έγκαιρης 
διαθεσιμότητας των 

απαιτούμενων υλικών

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΩΦΕΛΙΜΟΎ ΧΡΟΝΟΎ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ορισμός χρονοδιαγραμμάτων 
προληπτικής συντήρησης και 

λήψη ειδοποιήσεων 

Διασφάλιση ότι ο ψεκαστήρας 
είναι έτοιμος για κάθε εργασία

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ BLUELINK™

Τώρα μπορείτε να παρακολουθείτε κάθε ψεκαστήρα και να ξέρετε τόσο την τοποθεσία του όσο και 
την ωριαία παραγωγικότητά του. Μπορείτε να ενημερώνεστε για την πρόοδο κάθε εργασίας και να 
διασφαλίζετε ότι είστε στην ώρα σας με τα απαιτούμενα υλικά. 

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μεγιστοποιήσετε το χρόνο ψεκασμού ορίζοντας χρονοδιαγράμματα 
προληπτικής συντήρησης και λαμβάνοντας ειδοποιήσεις για συντήρηση. 

ΟΧΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μπορεί να ισχύουν χρεώσεις του τοπικού παρόχου δεδομένων.

ΚΑΤΕΒAΣΤΕ ΤΗ ΔΩΡΕAΝ
 ΕΦΑΡΜΟΓΉBLUELINK™

Πλοηγηθείτε στην τοποθεσία www.graco.com/BlueLink
και επιλέξτε την εφαρμογή BlueLink™

για iOS ή Android.

Εφαρμογή διαχείρισης BlueLink™
Ο εύκολος τρόπος διαχείρισης των εργασιών ψεκασμού



MARK HD 
3-IN-1

Οι ηλεκτρικοί ψεκαστήρες MARK HD 3-IN-1 
με αντλίες Endurance™, οι πιο ανθεκτικές και 
αξιόπιστες αντλίες της αγοράς, προσφέρουν 
τουλάχιστον 2-πλάσια διάρκεια ζωής από 
τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Οι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι V-Max Blue 
προσφέρουν καλύτερη απόδοση ψεκασμού, 
ενώ ταυτόχρονα το νέο και αποκλειστικό 
MaxLife™ EXTREME προσφέρει μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής και μικρότερο κόστος 
ιδιοκτησίας.

Οι αντλίες Endurance™ μπορούν να ψεκάσουν 
το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα επιστρώσεων 
χάρη στα πολύ μεγάλα διάκενα για μέγιστη 
απόδοση. 

Επιπλέον, επιτρέπουν την εύκολη επισκευή των 
επιμέρους τμημάτων χάρη σε χαρακτηριστικά 
όπως το σύστημα αφαίρεσης αντλίας 
ProConnect, τη βαλβίδα εισαγωγής QuikAccess 
με εύκολο σέρβις και τους στεγανοποιητικούς 
δακτύλιους QuikPak V-Max Blue Cartridge.

Η επίστρωση MaxLife™ στα ProContractor και IronMan βελτιώνει τη διάρκεια 
ζωής της αντικατάστασης στεγανοποιητικών κατά 6 φορές. Ο άξονας αντλίας 
EXTREME MaxLife προσφέρει την πιο ανθεκτική επιφάνεια φθοράς που έγινε 
ποτέ χάρη σε ένα αποκλειστικό σύνθετο υλικό με αντοχή στην απόξεση και 
εξασφαλίζει 3-πλάσια διάρκεια ζωής του άξονα σε σχέση με το MaxLife.

Αντλία Endurance 
Chromex™

2φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
από τις ανταγωνιστικές αντλίες

Αντλία Endurance Vortex 
MaxLife 

6 φορές μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής μεταξύ αντικατάστασης 

στεγανοποιητικών

Αντλία Endurance Vortex 
MaxLife Extreme

Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του 
άξονα αντλίας κατά 3 φορές, 

προσφέροντας έτσι χαμηλότερο 
κόστος ιδιοκτησίας.

Αντλίες Endurance™: 
Νέα επίπεδα αντοχής

Οι καλύτερες αντλίες έγιναν ακόμα καλύτερες

Αντλία Endurance™ Vortex 

Endurance™ Vortex MaxLife™
Αντλία EXTREME

Οι σειρές ProContractor και IronMan επωφελούνται από την αντλία 
Endurance Vortex, στην οποία ο άξονας της αντλίας περιστρέφεται μέσω 
ελικοειδούς σχεδίασης.

Οι μεγάλες διελεύσεις υγρού προσφέρουν υψηλή ταχύτητα ροής για την 
περιστροφή του εμβόλου, η ομοιόμορφη φθορά παρατείνει τη διάρκεια 
ζωής, ενώ η αντλία χρησιμοποιεί 360 μοίρες επιφάνειας φθοράς για να 
προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες υφής χωρίς αέρα
για επαγγελματίες



Σειρά Standard

Η οικογένεια των ψεκαστήρων υφής χωρίς αέρα MARK HD 3-IN-1 προσφέρει την εργοταξιακή 
ευελιξία που χρειάζεστε με τεχνολογίες που κανένας άλλος ψεκαστήρας χωρίς αέρα δεν μπορεί να 
προσφέρει. ΟΛΟΙ οι ψεκαστήρες υφής χωρίς αέρα MARK HD 3-IN-1 είναι κατασκευασμένοι για 
μεσαία προς υψηλά ιξώδη επιστρώσεων ώστε να προσφέρουν βέλτιστη απόδοση ψεκασμού και 
μέγιστη παραγωγικότητα.

Αντλία Endurance™
•  Η ράβδος Chromex, το χιτώνιο SST και τα στεγανοποιητικά V-Max 

Blue προσφέρουν 2-πλάσια διάρκεια ζωής από κάθε ανταγωνιστή
•  Στεγανοποιητικά μεγάλης διάρκειας ζωής V-Max Blue
•  Το QuikPak προσφέρει εύκολη επισκευή των επιμέρους τμημάτων 

– Η αντικατάσταση των στεγανοποιητικών ολόκληρης της αντλίας 
γίνεται σε 2 λεπτά

Μοτέρ MaxPower™ DC χωρίς ψήκτρες
•  Η σχεδίαση υψηλής ροπής χωρίς ψήκτρες προσφέρει 

εγγυημένη απόδοση εφ' όρου ζωής

Advantage Drive™
•  Οι οδοντοτροχοί ακριβείας και υψηλής αντοχής προσφέρουν 

μεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με αθόρυβη λειτουργία
•  Εγγύηση για μια ζωή!

Φίλτρο αντλίαςEasy Out™
•  Ο μεγάλος χώρος φιλτραρίσματος μειώνει τα φραξίματα στην 

είσοδο και προσφέρει φινίρισμα υψηλής ποιότητας
•  Το κατακόρυφο φίλτρο αφαιρείται για λιγότερη ταλαιπωρία

MaxFlo 2 με προστασία εξόδου στεγανοποιητικών 
δακτυλίων
•  Το αυτοκαθαριζόμενο παρέμβυσμα ταλαντεύεται με κάθε 

παλινδρόμηση της αντλίας και εξουδετερώνει τη συσσώρευση του 
υλικού και την έξοδο της σαλαμάστρας

•  Προσφέρει αδιάκοπο ψεκασμό για μέγιστη παραγωγικότητα
•  Οι μεγάλες διελεύσεις υγρού MaxFlo προσφέρουν μέγιστη ροή 

ακόμα και με τα πιο βαριά υλικά

Προστασία αντλίας WatchDog™
•  Τερματίζει αυτόματα τη βαφή όταν τελειώσει το χρώμα
•  Εμποδίζει την ξηρή λειτουργία της αντλίας
•  Ελαχιστοποιεί τις απώλειες υλικού και την ταλαιπωρία 

σε περίπτωση ζημιάς του σωλήνα

Οι καλύτερες αντλίες έγιναν ακόμα καλύτερες

FastFlush™ 2
•  Ταχύτερη λειτουργία του μοτέρ από ποτέ, προσφέροντας 6 φορές 

γρηγορότερο καθαρισμό χρησιμοποιώντας τη μισή ποσότητα νερού
•  Ξοδέψτε λιγότερο χρόνο καθαρίζοντας και περισσότερο χρόνο 

ψεκάζοντας

Εφαρμογή διαχείρισης BlueLink™
•  Μετρήστε την παραγωγικότητα της κάθε εργασίας - όποτε θέλετε, 

από οπουδήποτε!
•  Παρακολουθήστε μία ή περισσότερες εργασίες και δείτε τη 

συνολική πρόοδο
•  Μόνο τα γεγονότα! Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα στην εκτίμηση 

μιας μελλοντικής εργασίας και στα διαστήματα συντήρησης του 
εξοπλισμού.

SmartControl™ 4.0 με ProGuard
•  Προσφέρει το καλύτερο φινίρισμα και ελάχιστη νεκρή ζώνη  

σε οποιαδήποτε πίεση 
•  Το ProGuard προστατεύει από κορυφώσεις και κακή τροφοδοσία 

ρεύματος



Σειρά ProContractor

Αν θέλετε κάτι καλύτερο πέρα από τη βασική έκδοση, τότε κακομάθετε τον εαυτό σας.  
Επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση ProContractor. Όλα τα καλά της σειράς Standard και  
ακόμα περισσότερα! 

Ζήστε τις δυνατότητες που σας προσφέρει η Graco ώστε εσείς και η ομάδα σας να δουλεύετε  
πιο έξυπνα και να τελειώνετε την εργασία σας με λιγότερη κούραση. 

Οι ψεκαστήρες της σειράς ProContractor 
περιλαμβάνουν επίσης όλα τα χαρακτηριστικά 
της σειράς Standard:

• NΕΟ Εφαρμογή BlueLink διαχείρισης εργασίας και ψεκαστήρα 

• NΕΟ SmartControl 4.0 με ProGuard

• NΕΟ FastFlush 2

• Συσκευή φίλτρου εύκολης εξαγωγής

• Μηχανισμός κίνησης ακριβείας Advantage Drive

• Μοτέρ MaxPower

• Βαλβίδα προέγχυσης υψηλής αντοχής

• Στιβαρή, ανθεκτική σχεδίαση καροτσιού

Αντλία Endurance™ Vortex MaxLife™
•  Με καινοτομική επίστρωση MaxLife™ για μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής κατά 6 φορές μεταξύ της αντικατάστασης στεγανοποιητικών
•  Καινοτομική τεχνολογία Vortex Rotating Rod με περιστρεφόμενο 

έμβολο μεγαλύτερης διάρκειας ζωής, ώστε να διασφαλίζεται 
ομοιογενής και σταθερή φόρτωση

Φωτεινή οθόνη LED
Προστατέψτε και παρακολουθήστε την επένδυση σας πιο εύκολα, 
με ευανάγνωστη οθόνη LED που δείχνει την εργασία/τη διάρκεια 
που απομένει/τον μετρητή λίτρων και την αυτοδιάγνωση

Δουλέψτε πιο έξυπνα, τελειώστε περισσότερες μεγάλες εργασίες 
σε κατοικίες και σε επαγγελματικούς χώρους

ProConnect™ 2
•  Αποτρέπει δαπανηρές διακοπές λειτουργίας στο εργοτάξιο
•  Γρήγορη και εύκολη επιτόπου αλλαγή της αντλίας με εφεδρική
•  Χάρη στη σχεδίαση χωρίς ακίδες δεν χρειάζονται εργαλεία

Φίλτρο εισόδου ανθεκτικό στις κρούσεις
•  Εξαιρετικά ανθεκτικό, αντέχει ακόμα και τα σκληρότερα χτυπήματα

Σύστημα διαχείρισης σωλήνα QuikReel™ με σωλήνα 
15 μέτρων
•  Ο οδηγός του σωλήνα εξουδετερώνει τη συστροφή, το τσάκισμα και 

το τύλιγμα ώστε η εργασία να μπορεί να γίνεται από ένα μόνο άτομο
•  Ο σωλήνας μένει πάντα συνδεδεμένος!
•  Χρησιμοποιήστε μόνο τον σωλήνα που χρειάζεστε, ενώ ο υπόλοιπος 

μένει στο καρούλι



Για απαιτητικές, μεγάλες εργασίες σε επαγγελματικούς και 
βιομηχανικούς χώρους

Σειρά IronMan

Οι ψεκαστήρες της σειράς IronMan 
περιλαμβάνουν επίσης όλα τα χαρακτηριστικά 
της σειράς Standard:

• NΕΟ Εφαρμογή BlueLink διαχείρισης εργασίας και ψεκαστήρα 

• NΕΟ SmartControl 4.0 με ProGuard

• NΕΟ FastFlush 2

• Συσκευή φίλτρου εύκολης εξαγωγής

• Μηχανισμός κίνησης ακριβείας Advantage Drive

• Μοτέρ MaxPower

• Βαλβίδα προέγχυσης υψηλής αντοχής

• Στιβαρή, ανθεκτική σχεδίαση καροτσιού

Αντλία Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME
•  Με καινοτομική τεχνολογία MaxLife Extreme για μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής από κάθε άλλο ψεκαστήρα
•  Το περιστρεφόμενο έμβολο προσδίδει ομοιόμορφη φθορά,  

ώστε να διασφαλίζεται ομοιογενής και σταθερή φόρτωση  
για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

•  Το QuikPak προσφέρει εύκολη επισκευή των επιμέρους 
τμημάτων – Η αντικατάσταση των στεγανοποιητικών ολόκληρης 
της αντλίας γίνεται σε 2 λεπτά

Αν θέλετε περισσότερη δύναμη, περισσότερη ανθεκτικότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, τότε επιλέξτε 
MARK V, VII ή X HD 3-IN-1 IronMan. Αντοχή σε οποιοδήποτε εργοτάξιο. 

Οι ηλεκτρικοί ψεκαστήρες της σειράς IronMan είναι κατασκευασμένοι για να μπορούν να διεκπεραιώνουν 
τις πιο δύσκολες απαιτήσεις των
μεγάλων εργοταξίων, κάθε μέρα! Η αντλία με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και λάστιχα που δεν σκάνε!

ProConnect™ 2
•  Αποτρέπει δαπανηρές διακοπές λειτουργίας στο εργοτάξιο
•  Γρήγορη και εύκολη επιτόπου αλλαγή της αντλίας με εφεδρική
•  Χάρη στη σχεδίαση χωρίς ακίδες δεν χρειάζονται εργαλεία

Φίλτρο εισόδου ανθεκτικό στις κρούσεις
•  Εξαιρετικά ανθεκτικό, αντέχει ακόμα και τα σκληρότερα χτυπήματα

Λάστιχα που δεν σκάνε
•  Ελαφριά και ανθεκτική ζάντα από σύνθετο υλικό
•  Αυτά τα λάστιχα δεν τρυπιούνται από καρφιά, βίδες ή άλλα 

αιχμηρά θραύσματα



MARK HD 
3-IN-1
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Το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπό μορφή κειμένου και εικόνων βασίζεται στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας κατά τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης.  
Η Graco επιφυλάσσεται του δικαιώματος αλλαγών ανά πάσα στιγμή χωρίς πρότερη ειδοποίηση. 

Η Graco διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001.

Όνομα μοντέλου: MARK HD 3-IN-1
STANDARD

MARK HD 3-IN-1
PROCONTRACTOR

MARK HD 3-IN-1
IRONMAN

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ IV V VII X IV V VII X V VII X

Κωδικοί εξαρτημάτων: EU - 230V 17E651 17E655 17E665 17E669 17E653 17E660 17E667 17E671 17E664 17H895 17H897
Κωδικοί εξαρτημάτων: IT, DK, CH - 230V 17E652 - 17E666 17E670 17E654 17E661 17E668 17E672 - 17H896 17H898
Κωδικοί εξαρτημάτων: UK - 110V - 17E659 - - - 17E662 - - - - -
Μέγ. μέγεθος μύτης - 230V 
Χρώμα - Σοβάς

0,031" 
0,033"

0,035" 
0,037"

0,041" 
0,047"

0,045" 
0,051"

0,031" 
0,033"

0,035" 
0,037"

0,041" 
0,047"

0,045" 
0,051"

0,035" 
0,037"

0,041" 
0,047"

0,045" 
0,051"

Μέγ. μέγεθος μύτης - 110V
Χρώμα - Σοβάς

0,039" 
0,041"

0,039" 
0,041"

Μέγ. ροή - l/min (gpm) * - 230V 0,95 (3,6) 1,2 (4,3) 1,6 (6,0) 2,2 (8,3) 0,95 (3,6) 1,2 (4,3) 1,6 (6,0) 2,2 (8,3) 1,20 (4,5) 1,6 (6,0) 2,2 (8,3)

Μέγ. ροή - l/min (gpm) * - 110V 1,35 (5,1) 1,35 (5,1)

Μέγ. Πίεση - bar (PSI) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227)

Ονομαστικά στοιχεία μοτέρ - kW - (HP) - 230V 2,0 (1,5) 2,2 (1,65) 2,5 (1,9) 3,0 (4,0) 2,0 (1,5) 2,2 (1,65) 2,5 (1,9) 3,0 (4,0) 2,22 (1,65) 2,5 (1,9) 3,0 (4,0)

Ονομαστικά στοιχεία μοτέρ - kW - (HP) - 110V 2,8 (2,0) 2,8 (2,0)

Βάρος - kg (lbs) 98 (45) 130 (59) 139 (63) 154 (70) 114 (52) 145 (66) 156 (71) 174 (79) 130 (59) 139 (63) 154 (70)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BlueLink X X X X X X X X X X X

SmartControl με ProGuard 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Οθόνη LED X X X X

Μετρητής υδραυλικής πίεσης X X X X X X X

FastFlush X X X X X X X X X X X

Watchdog X X X X X X X X X X X

Αντλία Endurance X X X X Endurance Vortex Endurance Vortex

ProConnect 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Ράβδος εμβόλου Σκληρό χρώμιο MaxLife MaxLife Extreme

Χιτώνιο Σκληρό χρώμιο  MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife

MaxFlo 2 X X X X X X X X X X X

Rock Catcher Standard CrushProof CrushProof

TiltBack X X X X X X X X X X X

QuickReel X X X X

Λάστιχα που δεν σκάνε X X X

ΣΎΝΘΕΣΗ
Μπεκ

PAA425
PAA427
HDA531

HDA531/541 PAA425
PAA427 
HDA531

HDA531/541
PAA427 
HDA531

HDA531/541

Προστατευτικό RAC X - 246215 RAC X - 246215 RAC X - 246215

Πιστόλι
Flex Plus - 

246468
HD Blue Texture - 289605

HD Inline 
Texture - 
245820

Flex Plus - 
246468

HD Blue Texture - 289605
HD Inline 
Texture - 
245820

HD Blue Texture - 289605
HD Inline 
Texture - 
245820

Σωλήνας - BlueMax II 3/8" x 15 m - 240797 1/2" x 15 m - 278499 3/8" x 15 m - 240797 1/2" x 15 m - 278499 1/2" x 15 m - 278499

Ακροσωλήνιο - BlueMax II
1/4" x 0,9m - 277249 3/8" x 3,5m - 191239 1/4" x 0,9m - 277249 3/8" x 3,5m - 191239

3/8" x 3,5m - 
191239

1/2" x 15 m - 278499

Εργαλεία X** X** X**

Κάθε αγορά προϊόντος Graco συνοδεύεται  
από εξυπηρέτηση πελατών A+.

©2019 Graco Distribution BV  300716EL (Αναθ. C)  12/20  Τυπώθηκε στην Ευρώπη.
Όλες οι υπόλοιπες εμπορικές ονομασίες ή σήματα χρησιμοποιούνται για λόγους ταυτοποίησης και αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία της Graco, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.graco.com/patent ή www.graco.com/trademarks.

* Οι συντελεστές ροής ποικίλλουν ανάλογα με τον σοβά. Τα μικρότερα κεραμικά σφαιρίδια ID παρέχουν κατά κανόνα υψηλότερη ροή σοβά σε σχέση με τα σφαιρίδια SST. 
** Πιστόλι βαφής 15F446, γαλλικό κλειδί 111733, 118 ml TSL™ 238049

Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα 
για επαγγελματίες

Τεχνικές προδιαγραφές
Όλες οι μονάδες παραδίδονται πλήρεις  
και έτοιμες για χρήση:

Ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες; Ανατρέξτε στο φυλλάδιο 300672 για τα εξαρτήματα χωρίς αέρα

Παρελκόμενα
Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τον εξοπλισμό σας, χρησιμοποιώντας τα επαγγελματικά μας εξαρτήματα.


