
MARK HD 3-IN-1

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

PÅLITELIGHET I HVERDAGEN: Graco Endurance, bransjens beste pumpe, er blitt enda bedre 
med ProConnect™ 2, Quikpak™, Vortex Maxlife™ (ProContractor) og Maxlife Extreme (Ironman).

JOBB SMARTERE: Effektiviser driften med Bluelink™: Ha full kontroll over malesprøytens 
lokasjon og tilstand samt materialbeholdningen. 

HØY BRUKSKOMFORT OG FULL KONTROLL: med SmartControl 4.0, ProGuard, FastFlush,  
stor LED-display og QuikReel-slangetrommel.

Kvalitet du kan stole på

Gracos mest avanserte elektriske malesprøyter  
til påføring av maling, brannbeskyttelse og sparkelmasse

Painter - Professional Airless Texture Applications
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Nothing but the best: Graco MARK HD 3-IN-1-
høytrykkssprøyte

MARK IV HD 3-IN-1 er den ideelle maskinen for store malingsprosjekter både 
innen- og utendørs. Allsidig og godt egnet til påføring av brannbeskyttelse. Også 
sporadiske sparkeljobber kan håndteres med denne sprøyten. 

MARK V HD 3-IN-1er ideell for profesjonelle entreprenører som jobber med både 
maling og sparkel, og som trenger en kraftfull sprøyte når det teller.

MARK X HD 3-IN-1ProContractor har dobbelt så høy ytelse som MARK V HD 3-IN-1 
og kan sprøyte mer enn 30 000 liter i året. Egnet til å håndtere selv de groveste 
sparkeltyper. Dersom dette overstiger dine behov, bør du velge MARK VII HD 3-IN-1, 
som er den gyldne middelveien med hensikt til pris og ytelse.

Elektriske høytrykkssprøyter til maling & sparkel
for profesjonelle malere

STANDARD
Pålitelighet i hverdagen for nybygg og 
oppussingsprosjekter

PROCONTRACTOR
Jobb smartere og fullfør flere store bolig- og 
næringsprosjekter enn før

IRONMAN
For tøffe, store nærings- og industriprosjekter

Er du usikker på hvilken malesprøyte som passer  
til dine arbeidsoppgaver?
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ENKELT VEDLIKEHOLDEFFEKTIVISER DRIFTEN  
MED BLUELINK-APPEN

DE STERKESTE
PUMPENE NOENSINNE
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Gracos MARK HD 3-IN-1-modeller er ekstremt fleksible og utstyrt med funksjoner 
ingen andre høytrykkssprøyter i klassen kan tilby. Som ekte universalmaskiner for 
store prosjekter er de egnet til både innen- og utendørs og kan brukes til sparkel og 
de vanligste malingsprodukter.



 

graco.com/BlueLink
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Alle elektriske MARK HD 3-IN-1-
sprøyter kan kobles til denne nye, 
innovative administrasjonsappen, 
som gjør det mulig å få følgende 
informasjon uansett hvor du 
måtte være:

•  Malesprøytens lokasjon og hvor mye 
den har gått

•  Prosjektstatus: Er jobben i rute eller har 
det oppstått problemer med sprøyten?

•  Vedlikeholdsstatus: Er det på tide med 
forebyggende vedlikehold?

•  Materialbeholdning: Er det nødvendig 
å kjøpe inn maling, sparkel eller andre 
forbruksvarer?

SPOR 
MALESPRØYTEN

Se nøyaktig plassering  
og produktivitet

Unngå unødvendige 
kjøreturer  

til arbeidsstedene

SJEKK 
PROSJEKTSTATUSEN

Produktivitetsinfo  
og rapportering rett  

på mobilen, 
uansett hvor du er

Enklere planlegging av 
malings- og sparkelinnkjøp

MAKSIMER 
DRIFTSTIDEN 

Planlegg vedlikehold  
og service, motta varsler 

Sikre at malesprøyten  
er klar til prosjektene

EFFEKTIVISER DRIFTEN MED BLUELINK™

Nå kan du spore alle malesprøytene og se produktiviteten per time. 
Du kan følge fremdriften for hvert prosjekt og sikre at nok maling eller 
sparkel er tilgjengelig. 

Du kan også programmere inn nødvendig vedlikehold eller 
serviceavtaler og motta varsler for disse. 

GRATIS
Bruker mobildata om ikke koblet til wifi.

LAST NED GRATIS
BLUELINK™-APP

Gå til www.graco.com/BlueLink
og velg BlueLink™-

appen for iOS eller Android.

BlueLink™-app
Den enkleste måten å håndtere prosjekter
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Elektriske MARK HD 3-IN-1-
malesprøyter er utstyrt med 
Endurance™-pumper, de mest 
robuste og driftssikre pumpene på 
markedet, med minst dobbelt så 
lang levetid som sammenlignbare 
merker.

Endurance-pumper bruker V-Max 
Blue-pakninger som bidrar til et 
bedre sprøyteresultat. Den nye og 
eksklusive MaxLife™ EXTREME-
teknologien øker levetiden og 
reduserer vedlikeholdskostnadene.

Endurance™-pumper er egnet 
til alle typer belegg takket være 
overdimensjonerte væskekanaler 
og overganger. 

Eventuelle reparasjoner utføres selv 
på en enkel måte, da Endurance har 
ProConnect for raskt pumpeskift, 
en ny QuikAccess-inntaksventil og 
QuikPak V-Max Blue-pakningssett 
som er ferdig sammensatt.

Overflaten av pumpene i ProContractor- og IronMan-
modellene er behandlet med MaxLife™-teknologien, som 
gjør dem mer motstandsdyktige, slik at pakninger varer 
seks ganger lengre. EXTREME MaxLife-stempelstangen 
har den hardeste overflaten noensinne takket være et 
egenutviklet slitesterkt komposittmateriale. Stangen har 
tre ganger lengre levetid enn MaxLife.

Endurance Chromex™-
pumpe 

Har dobbelt så lang levetid 
som konkurrerende pumper

Endurance Vortex 
MaxLife-pumpe 

Pakningene varer  
seks ganger lengre

Endurance Vortex 
MaxLife Extreme-

pumpe

Tre ganger lengre levetid 
for stempelstangen – 
og bransjens laveste 

vedlikeholdskostnader

Endurance™-pumper: 
Motstandsdyktighet  
på et helt nytt nivå

Ny pumpe med revolusjonerende design

Endurance™ Vortex-pumpe 

Endurance™ Vortex MaxLife™
EXTREME-pumpe

ProContractor- og IronMan-serien er utstyrt med den nye 
Endurance Vortex-pumpen med roterende stempelstang.

Når materialet passerer de overdimensjonerte væskekanaler  
i høy hastighet, roterer stempelet og eksponerer hele 
overflaten jevnt for slitasje. Dette øker stempelstangens 
levetid betraktelig.

Elektriske høytrykkssprøyter til maling & sparkel
for profesjonelle malere



Standard

Gracos MARK HD 3-IN-1-modeller er ekstremt fleksible og utstyrt med 
funksjoner ingen andre høytrykkssprøyter i klassen tilbyr. Alle MARK HD 
3-IN-1-sprøyter er beregnet til belegg med middels til høy viskositet.  
De er konstruert for maksimal ytelse og produktivitet.

Endurance™-pumpe
•  Chromex-stempelstang, sylinder i rustfritt stål og  

Long Life V-Max Blue-pakninger sikrer dobbelt så lang 
levetid som konkurrentene

•  QuikPak er en ny og praktisk reparasjonsløsning –  
Alle pumpepakninger byttes på under 2 minutter

MaxPower™ børsteløs DC-motor
•  Børsteløs design med høyt dreiemoment og  

5 års garanti

Advantage Drive™

•  Slitesterke presisjonsgir for lang levetid og 
stillegående drift

•  Med 5 års garanti

Easy Out™-pumpefilter
•  Stor filteroverflate reduserer tetting av dysen og 

sørger for et svært bra sprøyteresultat
•  Filter fjernes loddrett for mindre søl

MaxFlo 2 med beskyttelse mot tetting 
•  En selvrensende pakning vibrerer for hvert pumpeslag 

og løsner opphopet maling eller smuss
•  Uavbrutt sprøyting for maksimal produktivitet
•  Overdimensjonerte MaxFlo-væskekanaler for maksimal 

flyt – selv av de tyngste materialer

WatchDog™-pumpebeskyttelsessystem
•  Slår av pumpen automatisk når den går tom  

for maling
•  Forhindrer tørrkjøring av pumpen
•  Minimerer materialtap og søl ved skade på slangen

Ny pumpe med revolusjonerende design

FastFlush™ 2
•  Kjører raskere enn noensinne – seks ganger raskere 

rengjøring med halvparten av vannet
•  Bruk mindre tid på rengjøring og mer tid på sprøyting

BlueLink™-app
•  Mål produktiviteten for hvert prosjekt – rett på mobilen, 

uansett hvor du er!
•  Følg med prosjektene og deres fremgang
•  Bruk data til å planlegge fremtidige prosjekter og 

intervaller for service og vedlikehold.

SmartControl™ 4.0 med ProGuard
•  Beste resultat og laveste trykkvariasjoner uansett trykk 
•  ProGuard beskytter mot skadelige eller ekstreme 

strømforhold på arbeidsstedet



ProContractor

Hvis du ønsker mer enn bare standardfunksjonene, har vi løsningen for deg. 
Velg ProContractor-versjonen med alt fra Standard-serien, pluss mye mer! 

En rekke nye og praktiske funksjoner og teknologier får deg til å jobbe 
smartere, raskere og med mindre anstrengelse. 

ProContractor-modeller har  
alle funksjonene fra Standard-serien:

•  NY BlueLink-app 

•  NY SmartControl 4.0 med ProGuard

•  NY FastFlush 2

•  Easy Out-pumpefilter

•  Advantage Drive

•  MaxPower-motor

•  Slitesterk returventil

•  Robust vogn

Endurance™ Vortex MaxLife™-pumpe
•  Overflaten behandlet med MaxLife™-teknologi for  

seks ganger lengre levetid av pakningene
•  Innovativ Vortex-teknologi for økt levetid – 

stempelstangen roterer, slik at den slites jevnt Lettleselig LED-display
Følg enkelt med  prosjekt- og levetidsstatus, literteller  
og selvdiagnostikk

Jobb smartere og fullfør flere store bolig-
og næringsprosjekter

ProConnect™ 2
•  Forhindrer dyr nedetid på grunn av pumpestans
•  Pumpedelen byttes enkelt og raskt på arbeidsstedet
•  Helt uten verktøy!

Forsterket sugesil
•  Ekstremt motstandsdyktig, tåler harde slag

QuikReel™-slangetrommel med 15 meter slange
•  For ryddig oppbevaring av slangen, mindre fare  

for slangebrudd
•  Ingen frakobling av slangen nødvendig
•  Rull ut bare så mye som trengs – resten forblir  

på trommelen



For store prosjekter·i·utfordrende·områder

IronMan

IronMan-modeller har alle funksjonene  
fra Standard-serien:

•  NY BlueLink-app 

•  NY SmartControl 4.0 med ProGuard

•  NY FastFlush 2

•  Easy Out-pumpefilter

•  Advantage Drive

•  MaxPower-motor

•  Slitesterk returventil

•  Robust vogn

Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME-pumpe
•  Banebrytende MaxLife Extreme-teknologi –  

ingen sprøyte lever lengre
•  Et roterende stempel jevner ut slitasjen og 

belastningen og øker levetiden betraktelig
•  QuikPak er en ny og praktisk reparasjonsløsning –  

Alle pumpepakninger byttes på under 2 minutter

Trenger du en kraftig og motstandsdyktig sprøyte til tøffe områder, anbefaler  
vi MARK V, VII eller X HD 3-IN-1 IronMan. Tåler spiker, slag, røff behandling etc. 

IronMan-modeller er bygget for å takle belastningen på store byggeplasser,  
dag etter dag! Med den tøffeste pumpen og punkteringssikre dekk er det 
ingenting som kan stoppe deg.

ProConnect™ 2
•  Forhindrer dyr nedetid på grunn av pumpestans
•  Pumpedelen byttes enkelt og raskt på arbeidsstedet
•  Helt uten verktøy!

Forsterket sugesil
•  Ekstremt motstandsdyktig, tåler harde slag

Punkteringssikre dekk
•  Lett og slitesterk komposittfelg
•  Disse dekkene kan ikke punkteres av spiker,  

skruer eller andre skarpe og spisse gjenstander
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GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tlf: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykketidspunktet. 
Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel. 

Graco Inc. er ISO 9001-sertifisert.

Modellnavn: MARK HD 3-IN-1 
STANDARD

MARK HD 3-IN-1 
PROCONTRACTOR

MARK HD 3-IN-1 
IRONMAN

SPESIFIKASJONER IV V VII X IV V VII X V VII X

Delenummer: EU - 230 V 17E651 17E655 17E665 17E669 17E653 17E660 17E667 17E671 17E664 17H895 17H897
Delenummer: IT, DK, CH - 230 V 17E652 - 17E666 17E670 17E654 17E661 17E668 17E672 - 17H896 17H898
Delenummer: UK - 110 V - 17E659 - - - 17E662 - - - - -
Maks. dysestørrelse - 230 V 
maling - sparkel

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"

Maks. dysestørrelse - 110 V
maling - sparkel

0,039" 
0,041"

0,039" 
0,041"

Maks. kapasitet - ltr/min * - 230 V 3,6 4,3 6,0 8,3 3,6 4,3 6,0 8,3 4,5 6,0 8,3

Maks. kapasitet - ltr/min * - 110 V 5,1 5,1

Maks. trykk - bar 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227

Motoreffekt - kW (HK) - 230 V 1,5 (2,0) 1,65 (2,2) 1,9 (2,5) 3,0 (4,0) 1,5 (2,0) 1,65 (2,2) 1,9 (2,5) 3,0 (4,0) 1,65 (2,22) 1,9 (2,5) 3,0 (4,0)

Motoreffekt - kW (HK) - 110 V 2,0 (2,8) 2,0 (2,8)

Vekt - kg 45 59 63 70 52 66 71 79 59 63 70

EGENSKAPER

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

SmartControl med ProGuard 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

LED-display X X X X

Hydraulisk trykkmåler 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

Endurance-pumpe X X X X Endurance Vortex Endurance Vortex

ProConnect 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Stempelstang Hard krom MaxLife MaxLife Extreme

Sylinder Hard krom  MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife

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

Sugesil Standard CrushProof CrushProof

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

QuickReel X X X X

Punkteringssikre dekk X X X

DELER

Dyser
PAA425

PAA427
HDA531

HDA531/541 PAA425
PAA427 
HDA531

HDA531/541
PAA427 
HDA531

HDA531/541

Dyseholder RAC X - 246215 RAC X - 246215 RAC X - 246215

Pistol
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

Slange - 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

Forløper - BlueMax II
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

3/8" x 3,5 m 
- 191239

1/2" x 15 m - 278499

Verktøy X** X** X**

Alle innkjøp fra Graco inkluderer 
førsteklasses kundeservice.

©2017 Graco Distribution  BV 300716NO (rev.C)  12/20  Trykt i Europa.
Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifiseringsformål, og er varemerker for sine respektive eiere. 
For mer informasjon om Gracos intellektuelle eiendomsrett, se www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.

* Materialflyten vil variere avhengig av sparkeltype. Mindre keramiske kuler gir større sparkelflyt enn kuler i rustfritt stål. 
** Pistolverktøy 15F446, skiftenøkkel 111733, 118 ml TSL™-væske 238049

Elektriske høytrykkssprøyter til maling & sparkel 
for profesjonelle malere

Tekniske spesifikasjoner
Alle maskiner leveres komplett  
og klar til bruk:

Se vår brosjyre  for høytrykkstilbehør (300672) for mer informasjon.

Tilbehør
Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør.




