MARK HD 3-IN-1
Graco’s elektrische spuittoestellen van topkwaliteit voor AIRLESS
verspuiten van verf, brandvertragende materialen en airless pleister.

VERTROUW VOOR UW BEDRIJF EN REPUTATIE OP GRACO
BETROUWBAARHEID DAG IN, DAG UIT: Graco Endurance, de beste pomp in de markt, is nu nog
beter dankzij ProConnect™ 2, Vortex, Maxlife™ en Maxlife Extreme op de series ProContractor
en Ironman & Quikpak™.
WERK SLIMMER: Stroomlijn uw werk met Bluelink™: U kunt altijd en overal de locatie en status
van uw spuittoestel en materialen opvragen.
DE HELE DAG COMFORT & Controle: met Maxflo 2-vloeistofdoorlaten, een helder en groot
led-display en de tijdbesparende QuikReel-slanghaspel.

Schilder - Professionele airless textuurtoepassingen
MARK IV™ / V™ / VII™ / X™ HD STANDARD & PROCONTRACTOR - MARK V™ / VII™ / X™ HD IRONMAN

MARK HD
3-IN-1

Endurance™-pompen
Extreem duurzaam

Er gaat niets boven een MARK HD 3-IN-1 airless
spuittoestel van Graco
Graco’s MARK HD 3-IN-1 airless textuurspuittoestellen geven u de nodige flexibiliteit
op de werkplek met technologieën die andere airless spuittoestellen niet hebben.
De Mark-modellen zijn echt multifunctionele toestellen voor grote verfklussen
binnen én buiten! Uw trouwe metgezel kan airless pleisters en de meest gangbare
verven spuiten.
STANDARD-REEKS:
Dagelijkse betrouwbaarheid voor nieuwe residentiële
en herschilderklussen
PROCONTRACTOR-REEKS:
Werk slimmer om meer grote residentiële en
commerciële klussen af te werken
IRONMAN-REEKS:
Voor uw zware, grote commerciële en industriële
klussen

Weet u niet precies welk spuittoestel u nodig hebt?
De MARK IV HD 3-IN-1 is het ideale toestel voor grote schilderklussen, zowel
binnen als buiten! Dit veelzijdig inzetbaar spuittoestel is prima geschikt voor
brandvertragende materialen en zelfs occasionele pleisterklussen.
Onze welbekende MARK V HD 3-IN-1gaat nog een stap verder! Geoptimaliseerd
voor professionals die zowel schilder- als pleisterklussen uitvoeren en het
productieve doorstroomvolume nodig hebben dat dit toestel kan leveren.

DE POMPEN MET
DE LANGSTE LEVENSDUUR OOIT

STROOMLIJN UW WERK
MET DE BLUELINK-APP

OCTROOI AANGEVRAAGD

OCTROOI AANGEVRAAGD

OCTROOI AANGEVRAAGD

De MARK X HD 3-IN-1 ProContractor heeft een dubbel zo hoog rendement als dat
van de MARK V en is krachtig genoeg om meer dan 30.000 liter per jaar te spuiten.
Hij is perfect uitgerust om de lastigste airless pleisters te verwerken. Iets te groot
voor u? Probeer de MARK VII HD 3-IN-1. U zult aangenaam verrast zijn over de prijskwaliteitverhouding.

UITERST
ONDERHOUDSVRIENDELIJK

MARK HD
3-IN-1

BlueLink™-managementapp

De eenvoudige manier om uw spuitwerkzaamheden te beheren

Elk MARK HD 3-IN-1 elektrisch
spuittoestel werkt met de
innovatieve managementapp
waarmee aannemers altijd en
overal informatie hebben over:
•	De locatie en dagelijkse productiviteit
van elk spuittoestel
•	Of klussen op schema zitten en
mogelijke problemen op de werkplek
•	Of de spuittoestellen correct worden
onderhouden en aankomend
preventief onderhoud
•	Of materialen en gereedschappen
nodig zijn.

VOLG ELK
SPUITTOESTEL
U kent de exacte locatie
en productiviteit per uur
U moet minder vaak
naar de werkplek

BEKIJK DE
VOORTGANG
VAN EEN PROJECT

VOOR EEN
MAXIMALE
PRODUCTIETIJD


Altijd en overal
productiviteitscijfers en
-rapporten opvragen

Stel schema’s voor
preventief onderhoud op
en ontvang meldingen

U weet precies
wanneer u welke
materialen nodig hebt

Zorg ervoor
dat uw spuittoestel klaar is
voor elke klus

STROOMLIJN UW WERK MET BLUELINK™
U kunt voortaan elk spuittoestel volgen en informatie opvragen over
zijn locatie en productiviteit per uur. Volg de voortgang van elke klus
en zorg dat u op tijd de nodige materialen hebt.
Maximaliseer uw spuittijd door schema’s voor preventief onderhoud
in te stellen en onderhoudsmeldingen te ontvangen.

GEEN MAANDELIJKSE KOSTEN
Mogelijk zijn lokale tarieven voor gegevensverkeer van toepassing.

DOWNLOAD DE GRATIS
BLUELINK™-APP

Surf naar www.graco.com/BlueLink
en selecteer de BlueLink™app voor iOS of Android.

graco.com/BlueLink

MARK HD
3-IN-1

Elektrische airless textuurspuittoestellen
voor professionals

Endurance™-pompen:
Extreem duurzaam

De beste pompen zijn nu nog beter

MARK HD 3-IN-1 elektrische

De ProContractor- en IronMan-reeksen zijn uitgerust met
de Endurance Vortex-pomp, waarin een spiraalontwerp de
pompstang draait.

Endurance™ Vortex-pomp

spuittoestellen zijn uitgerust met
Endurance™-pompen, de meest
robuuste en betrouwbare pompen
in de markt, die minstens twee keer
langer meegaan dan die van onze
concurrenten.

Extra grote vloeistofdoorlaten zorgen voor een hoge
stroomsnelheid om de zuiger te draaien. Een gelijkmatige
slijtage garandeert een langere levensduur en de pomp
gebruikt 360 graden van het slijtoppervlak waardoor het
toestel uitzonderlijk lang meegaat.

De V-Max Blue-pakkingen leveren
betere spuitprestaties, terwijl de
nieuwe en exclusieve MaxLife™
EXTREME een langere levensduur
biedt tegen de laagste algemene
kosten.

Endurance™ Vortex MaxLife™
EXTREME-pomp

De MaxLife™-coating op de ProContractor en IronMan
zorgt dat pakkingen zes keer langer meegaan.
De EXTREME MaxLife-pompstang heeft een uiterst
duurzaam slijtoppervlak dankzij ons zelfontwikkelde
schuurbestendig composietmateriaal. Hierdoor gaat de
stang drie keer langer mee dan de MaxLife.

Endurance™-pompen kunnen
de breedste waaier aan coatings
verspuiten dankzij de extra grote
zuigerspeling voor maximale
prestaties.
Bovendien laten ze een vlotte,
modulaire reparatie toe dankzij
technologieën zoals het systeem
voor verwijdering van de
ProConnect-pomp, het eenvoudig
te onderhouden QuikAccessinlaatventiel en de QuikPak V-Max
Blue-patroonpakkingen.

Endurance Chromex™pomp

Endurance Vortex
MaxLife-pomp

Endurance Vortex
MaxLife Extreme-pomp

Gaat twee keer
langer mee dan
concurrerende pompen

Cartridges gaan
zes keer langer mee

Pompstang gaat
drie keer langer mee –
garandeert de laagste
eigendomskosten
in de sector

Standard-serie
De beste pompen zijn nu nog beter
De MARK HD 3-IN-1 reeks airless textuurspuittoestellen geven u de nodige
flexibiliteit op de werkplek met technologieën die andere airless spuittoestellen
niet hebben.
ALLE MARK HD 3-IN-1 airless textuurspuittoestellen zijn ontworpen voor
coatings met een middelhoge tot hoge viscositeit om de beste spuitprestaties en
maximale productiviteit te leveren.

Endurance™-pomp
•	Chromex-stang, roestvrijstalen mof en V-Max Bluepakkingen gaan twee keer langer mee dan
de concurrentie
•	V-Max Blue™-pakkingen met een lange levensduur
•	
QuikPak is een eenvoudige modulaire reparatieoplossing
– In slechts twee minuten vervangt u de pakking

MaxFlo 2 met beveiliging tegen uitharding
•	
Zelfreinigende dichting trilt bij elke pompslag om
samenpakking en uitharding van materiaal te vermijden
•	Ononderbroken spuiten voor maximale productiviteit
•	Extra grote MaxFlo-vloeistofdoorlaten voor een
maximaal debiet – zelfs bij de zwaarste materialen

MaxPower™ gelijkstroommotor
zonder koolstofborstels
•	Krachtig borstelloos ontwerp met levenslange
garantie

Advantage Drive™
•	Robuuste nauwkeurige tandwielen voor een lange
levensduur en stille werking
•	Levenslange garantie!

Easy Out™-pompfilter
•	Groot filteroppervlak voor minder verstoppingen
van de spuittip en een hoogwaardige afwerking
•	Verticale filter voor minder knoeien

SmartControl™ 4.0 met ProGuard
•	Levert de beste afwerking en heeft minimale dode
zone bij elke druk
•	ProGuard beschermt tegen stroompieken en -storingen

BlueLink™-managementapp
•	Meet de productiviteit van elke klus – altijd en overal
op te vragen!
•	Volg een of meerdere klussen en bekijk de algemene
voortgang
•	Alleen de feiten! Gebruik gegevens om toekomstige
klussen in te schatten en onderhoudsintervallen
te bekijken

FastFlush™ 2
•	De motor draait sneller dan ooit voor zes keer sneller
reinigen met de helft minder water
•	Besteed minder tijd aan reinigen en meer aan spuiten

WatchDog™-pompbeschermingssysteem
•	Schakelt automatisch de verftoevoer uit wanneer
verf op is
•	Voorkomt dat de pomp droogloopt
•	Minimaliseert materiaalverlies en morsen bij
beschadiging van slangen

ProContractor-reeks
Werk slimmer, werk meer grote residentiële
en commerciële jobs af
Zoekt u beter dan de standaardtoestellen? Ga dan voor de ProContractorupgradeversie. Alle eigenschappen van de Standard-reeks én meer!
Ontdek wat u alleen bij Graco vindt, en zorg dat u en uw team slimmer en
minder vermoeiend kunnen werken.

Endurance™ Vortex MaxLife™-pomp
•	Met baanbrekende MaxLife™-coating voor een lange
levensduur en pakkingen die zes keer langer meegaan
•	Innovatieve Vortex-technologie met draaiende stang
voor een draaiende zuiger met de langste levensduur
voor een gelijkmatige en consistente belasting

QuikReel™-slanghaspelsysteem
met 15 meter slang
•	Slanggeleider voorkomt draaien, knikken en oprollen
bij gebruik door één persoon
•	De slang is altijd aangekoppeld!
•	Gebruik alleen de slanglengte die u nodig hebt –
de rest blijft op de haspel

Helder led-display
Bescherm en bewaak uw investering gemakkelijker
met een vlot leesbaar led-display dat informatie geeft
over de klus, levensduur en het materiaalverbruik,
en de zelfdiagnoses

Spuittoestellen uit de ProContractor-reeks
hebben ook alle functies van toestellen
uit de Standard-reeks:
•	
NIEUW BlueLink-app voor het beheren
van projecten en spuittoestellen
•

NIEUW SmartControl 4.0 met ProGuard

•

NIEUW FastFlush 2

Deukbestendige inlaatfilter

•

Easy Out spruitstukfilter

•	Buitengewoon duurzaam en bestand tegen de
zwaarste omgevingscondities

•

Nauwkeurig Advantage Drive-systeem

•

MaxPower-motor

•	Vulventiel voor intensief gebruik
•	Robuust en duurzaam ontwerp

ProConnect™ 2
•	Voorkomt dure stilstandtijd op de werkplek
•	Verwissel de pomp snel en eenvoudig ter plekke door
een reservepomp
•	Ontwerp zonder pennen maakt gereedschap overbodig

IronMan-reeks
Voor zware, grote commerciële en industriële klussen
Wilt u meer vermogen, meer duurzaamheid, een langere levensduur?
Ga dan voor de MARK V, VII of X HD 3-IN-1 IronMan. Extreem robuust.
De elektrische spuittoestellen van de IronMan-reeks zijn ontworpen voor
de zware werkcondities van grote projecten, elke dag opnieuw! De pomp
met de langste levensduur ooit. En nooit meer een lekke band!

Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME-pomp
•	Met baanbrekende MaxLife Extreme-technologie voor
de langste levensduur van enig spuittoestel
•	De draaiende zuiger zorgt voor een gelijkmatige slijtage
en garandeert een gelijkmatige en consistente belasting
voor de langste levensduur
•	QuikPak is een eenvoudige modulaire reperatieoplossing
– In slechts twee minuten vervangt u de pakking

Spuittoestellen uit de IronMan-reeks
hebben ook alle functies van de toestellen
uit de Standard-reeks:
•	
NIEUW BlueLink-app voor het beheren
van projecten en spuittoestellen
•

NIEUW SmartControl 4.0 met ProGuard

•

NIEUW FastFlush 2

•

Easy Out spruitstukfilter

•

Nauwkeurig Advantage Drive-systeem

Lekbestendige banden

•

MaxPower-motor

•	Lichte en duurzame velg uit composietmateriaal
•	Banden kunnen niet lek raken door spijkers, schroeven
of ander scherpe voorwerpen

•

Vulventiel voor intensief gebruik

•

Robuust en duurzaam ontwerp

Deukbestendige inlaatfilter
•	Buitengewoon duurzaam en bestand tegen de zwaarste
omgevingscondities

ProConnect™ 2
•	Voorkomt dure stilstandtijd op de werkplek
•	Verwissel de pomp snel en eenvoudig ter plekke door
een reservepomp
•	Ontwerp zonder pennen maakt gereedschap overbodig

MARK HD
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Elektrische airless textuurspuittoestellen
voor professionals

Technische specificaties
Alle toestellen worden spuitklaar geleverd:
Modelnaam:

MARK HD 3-IN-1 II
STANDARD

SPECIFICATIES

MARK HD 3-IN-1 II
PROCONTRACTOR

MARK HD 3-IN-1 II
IRONMAN

IV

V

VII

X

IV

V

VII

X

V

VII

X

Artikelnummers: EU - 230 V

17E651

17E655

17E665

17E669

17E653

17E660

17E667

17E671

17E664

17H895

17H897

Artikelnummers: IT, DK, CH - 230 V

17E652

-

17E666

17E670

17E654

17E661

17E668

17E672

-

17H896

17H898

-

17E659

-

-

-

17E662

-

-

-

-

-

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"

6,0 (1,6)

8,3 (2,2)

4,5 (1,20)

6,0 (1,6)

8,3 (2,2)

Artikelnummers: VK 110 V
Max. Tipformaat - 230 V
Verf - Pleister
Max. Tipformaat - 110 V
Verf - Pleister

0,039"
0,041"

Max. Doorstroomvolume - l/min (gpm) * - 230 V

3,6 (0,95)

Max. Doorstroomvolume - l/min (gpm) * - 110 V
Max. Druk - bar (psi)
Motorvermogen - kW (pk) - 230 V

4,3 (1,2)

6,0 (1,6)

8,3 (2,2)

3,6 (0,95)

5,1 (1,35)

4,3 (1,2)
5,1 (1,35)

227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)
1,5 (2,0)

Motorvermogen - kW (pk) - 110 V
Gewicht - kg (lbs)

0,039"
0,041"

1,65 (2,2)

1,9 (2,5)

3,0 (4,0)

1,5 (2,0)

2,0 (2,8)
45 (98)

1,65 (2,2)

1,9 (2,5)

3,0 (4,0)

1,65 (2,22)

1,9 (2,5)

3,0 (4,0)

71 (156)

79 (174)

59 (130)

63 (139)

70 (154)

2,0 (2,8)

59 (130)

63 (139)

70 (154)

52 (114)

66 (145)

KENMERKEN
BlueLink

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

X

X

X

X

Hydraulische drukmeter

X

X

X

X

X

X

X

FastFlush™

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SmartControl met ProGuard
Led-display

WatchDog

X

X

X

X

Endurance-pomp

X

X

X

X

Endurance Vortex

ProConnect

2.0

Zuigerstang
Mof
MaxFlo 2

X
X

2.0

2.0

2.0

X

X

X

X

X

MaxLife

MaxLife

MaxLife

X

X

X

Deukbestendig
X

X

QuikReel

2.0

MaxLife Extreme

MaxLife

X
Standaard

X

2.0
MaxLife

Hardchroom
X

Stenenvanger
TiltBack

2.0

Hardchroom

Endurance Vortex

Deukbestendig

X

X

X

X

X

X

X

X

Lekbestendige banden

X

X

X

X

X

X

SAMENSTELLING
Spuittips

PAA425

Spuittiphouder
Pistool

BlueMax II-slang:
Hulpslang - BlueMax II
Gereedschap

Toebehoren

PAA427
HDA531

HDA531/541

PAA425

RAC X - 246215
Flex Plus 246468

HD Blue Texture 289605

PAA427
HDA531

HDA531/541

PAA427
HDA531

RAC X - 246215
HD Inline
Texture 245820

Flex Plus 246468

HD Blue Texture 289605

RAC X - 246215
HD Inline
Texture 245820

3/8" x 15 m - 240797

1/2" x 15 m - 278499

3/8" x 15 m - 240797

1/2" x 15 m - 278499

1/4" x 0,9 m - 277249

3/8" x 3,5 m - 191239

1/4" x 0,9 m - 277249

3/8" x 3,5 m - 191239

X

HDA531/541

HD Blue Texture 289605

HD Inline
Texture 245820

1/2" x 15 m - 278499
3/8" x 3,5 m
- 191239

X

1/2" x 15 m - 278499
X

* Doorstroomvolumes variëren in functie van pleistersoort. Kleinere keramische kogels leveren een hogere stroomsnelheid met pleister dan roestvrijstalen kogels.
** Pistoolgereedschap 15F446, verstelbare sleutel 111733, 118 ml TSL™ 238049

Haal zo veel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van ons professioneel toebehoren.
Wilt u meer informatie over dit product? Raadpleeg onze brochure over airless toebehoren 300672.

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.
GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com
©2019 Graco Distribution BV 300716NL (rev.C) 12/20 Gedrukt in Europa.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.
Raadpleeg voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.

Bij elke Graco-aankoop
geniet u van een klantenservice
van A+ niveau.

