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Kompakt sandspartelanlæg fra Graco

FORDELE TIL DEN PROFESSIONELLE
• Til sandspartling af vægge – udviklet til rigtige fagfolk
• Pumper selv de tungeste materialer med optimal ydelse og uden udsving
• Alt-i-et-design gør det nemt at tage anlægget med rundt på arbejdsstedet

Painter - Texture Applications
APX 5200 - APX 6200 - APX 8200
™
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Alt-i-et spartelanlæg
til rigtige fagfolk

Kompakt sandspartelanlæg fra Graco:
ALT-I-ET
	
Beholderen er en del af det
kompakte alt-i-et design.
Sæt stikket i, fyld beholderen,
og så er du klar til at gå i gang!

➤

BEDRE YDEEVNE
	En bedre og mere ensartet
sprøjtevifte med store
dysestørrelser, der giver et bedre
flow, og du skal bruge mindre tid
på efterbearbejdelse.

Graco har i årtier været en førende leverandør af Airless-sprøjteudstyr til spartling af vægge.
Både Mark Max og T-Max™ er varemærker, som du har hjulpet os med at etablere på markedet.
Men det var ikke nok for os. Vi blev ved med at lytte til, hvad du - vores kunde - gerne vil have.
Det er derfor med stor stolthed, at vi nu lancerer vores helt nye sortiment af påføringsudstyr,
der er specialudviklet til spartelarbejde: APX™ 5200, APX™ 6200 og APX™ 8200.
Vores mål var at blive ved med nytænke vores produkter og gøre dit arbejde meget, meget
nemmere. Se bare, hvordan vi har designet vores APX™-anlæg. Og når du sammenligner dem
med vores konkurrenters teknologiske udstyr, vil du opdage, at du får adskillige fordele:

➤

TIL ALLE MATERIALER
	Det er slut med at spilde tiden
på at blande eller fortynde
spartelmassen inden påføring.
Ikke flere problemer med kavitation
og manglende spædning på grund
af tunge materialer.

➤

NÅ FLERE M² OM DAGEN
Fordi vores anlæg arbejder med højere tryk, får du et højere materialeoutput, end du gør på
konkurrerende teknologisk udstyr med samme dysestørrelse. Faktisk op til 50 % højere!
BRUG MINDRE TID OG FÆRRE PENGE PÅ VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATIONER
Der er ingen snegle, der kan knække, og anlægget har hærdede stålgear og en pumpe,
der er langt mindre udsat for slid på grund af aggressive materialer. Det er meget mere
omkostningseffektivt bare at udskifte pakningerne end at være nødt til at købe et helt nyt anlæg.
Du får også gavn af ProConnect™-pumpeaftagning uden brug af værktøj, så du kan have en
ekstra pumpe med, som du kan skifte til i løbet af et par sekunder. Slut med dyr nedetid!
LANGT HURTIGERE TRANSPORT TIL, PÅ OG VÆK FRA ARBEJDSSTEDET
APX™ er typisk mindre, har et mere kompakt design og er lettere end nogen anden maskine
med konkurrerende teknologi. Det er derfor let at rulle anlægget rundt på store arbejdssteder,
og både beholderen og pumpen kan afmonteres på et øjeblik, så anlægget er nemmere at
transportere.
FÅ ET PÅLIDELIGT ANLÆG
TIL EN MEGET KONKURRENCEDYGTIG PRIS
Er du træt af maskiner, der oftere befinder
sig på værkstedet end på arbejdsstedet?
APX™ giver dig bedre driftssikkerhed
end konkurrerende teknologier,
typisk til en lavere anskaffelsespris.
SmartControl™ 3.0
-G
 iver en ensartet
sprøjtevifte uden
trykudsving
- E kstra stor LED-skærm,
der viser tryk, liter,
timer og meget mere
-N
 em betjening med
én knap

Beholder til 4 eller 6 sække
med VIBRA-FLO™
- Unikt vibrationssystem, der hjælper med at
overføre selv de tykkeste materialer til anlægget
- Variabel betjening med én knap
- Det indbyggede system kræver ikke ekstra
strømkabler
- Det er ikke nødvendigt
med snegle til at overføre
materialet til anlægget, hvilket
betyder nemmere rengøring
- Indbygget filter

Vogn i svejset stål

Endurance™ Airless-stempelanlæg med ProConnect™ 2
- Dokumenteret til have den længste levetid i branchen
- Fås i komplet hårdkrom eller komplet MaxLife™, afhængigt af dine materialer

- Drejeligt forhjul
-D
 esign med tre hjul
og låsning
-N
 em opbevaring og
transport, der kan
udføres af én person
- Indbygget
redskabsbakke og
løftehåndtag

X-FLO™-Super-Flex™ slange
-R
 educerer pulseringen, så du
får en bedre finish med mindre
manuelt arbejde
- Heavy Duty-konstruktion
- Nem at rengøre

Værd at vide
Du kan også få fordelene
fra APX™ VIBRA-FLO™
på dine Mark Max-anlæg!

Nyt design med justerbar sækkerulle
- Tømmer sækkene helt, uden spild eller svineri
- Justerbar, så rullen passer til alle sækkelængder
- Vedligeholdelsesfrit design

Alsidig
➤ Passer til alle Airless TexSpray™-anlæg
➤ Kan håndtere op til seks sække (95 liter)

VIBRA-FLO™-system
➤	Unikt vibrationssystem, der hjælper med
at overføre selv de tykkeste materialer
til anlægget

Slut med at blande
og fortynde

Spar materialer
og omkostninger

Påfør selv de tungeste materialer
uden at spilde tid på klargøring

Vores nye sækkerulledesign
kan justeres til sækken,
så du undgår materialespild

Nem transport
Beholderen og pumpen kan
fjernes uden brug af værktøj

➤ Variabel betjening med én knap
➤	Det indbyggede system kræver ikke

ekstra strømkabler
➤	Vedligeholdelsesfrit system, der giver

færre bekymringer

Alt-i-et påføringssystemet til tunge materialer
Sådan fungerer det
Materialet presses fra sækken ned i beholderen
VIBRA-FLO™-beholderen ryster og overfører materialet til pumpeindgangen
Materialet føres ind i pumpen, den filterløse manifold og slangen
	Materialet strømmer gennem den pulseringsreducerende
X-FLO™-slange til pistolen og påføres

! TIP
Spar tid
Brug dit anlæg
sammen med
APX ™-slangerullen

APX

Alt-i-et spartelanlæg

™

til rigtige fagfolk

Tekniske specifikationer
Alle anlæg leveres komplet og klar til sprøjtning:
Modelnavn:

APX™ 5200

APX™ 6200

APX™ 8200

Varenumre: til EURO-version (230 V)
		

uden sækkerulle
med sækkerulle

-

17N345
17N346

17N352
17N353

til Multicord-version (230 V)
		
til UK-version (110 V)
Type

uden sækkerulle
med sækkerulle
uden sækkerulle

17S762
Endurance-stempel i
hårdkrom
5,1 (1,35)
207 (3000)
0,045"
Sort keramik, monteret
Stålsæt medfølge
2,8
80 liter (5 sække)
Nej
15m x 1/2" BlueMax™ II +
3,5 m x 3/8" forslange
Blue TexSpray™
289605

17N343
17N344
Endurance-stempel i
hårdkrom
6 (1,6)
207 (3000)
0,051"
Sort keramik, monteret
Stålsæt medfølge
2,5
60 liter (4 sække)
Ja
15 m x 5/8" X-Flo™
+ 5 m x 1/2" forslange
TexSpray™ - Inline™
245820

17N350
17N351
Endurance-stempel i
hårdkrom
8 (2,2)
207 (3000)
0,057"
Sort keramik, monteret
Stålsæt medfølge
4
80 liter (5 sække)
Ja
15 m x 5/8" X-Flo™
+ 5 m x 1/2" forslange
TexSpray™ - Inline™
245820

Maks. malingflow - lpm/(gpm)
Maks. arbejdstryk - bar (PSI)
Dyser (spartel)
Pumpekugler
Motor, hk - jævnstrøm, kulfri
Materialebeholder
VIBRA-FLO Shaker
Slange
Pistol

EURO-version = CEE VDO-ledning, Multicord-version = Multi x 4: IT-CH-DK

Tilbehør
Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge professionelt tilbehør:
Pistoler
245820
289605

TexSpray™-pistol - InLine™
Blå TexSpray™-pistol

Forslange (230 bar)
17N982
1/2" x 5 m - APX™
277351
3/8" x 0,9 m - BlueMax™ II
191239
3/8" x 3,5 m - BlueMax™ II
Slanger
17N984
278499
240796

5/8" x 15 m - X-Flo™
1/2" x 15 m - BlueMax™ II
3/8" x 7,5 m - BlueMax™ II

Sækkerulle og sækkerullesystemer
17P747
Sækkerulle APX™ (ekskl. montering)
17R172
Sækkerullesystem APX™
17R173
Sækkerullesystem til T-Max™
17R174
Sækkerullesystem til blå servicebeholder

Pumpeudskiftningssæt
17R044
APX 6200 - krom
17R042
APX 8200 - krom
17N693
APX 6200 - MaxLife™
17N694
APX 8200 - MaxLife™
VIBRA-FLO™ Shaker-sæt
17P812
VIBRA-FLO Shaker-reparationssæt, APX™
17P196
VIBRA-FLO blå teksturbeholder, CEE
17P002
VIBRA-FLO blå teksturbeholder, multi
Dyser og dyseholdere
HDAXXX
Brune Heavy Duty RAC X™ Airless-dyser
246215
RAC X™-dyseholder
Væsker
206994
253574
245133

TSL™ - 0,25 liter
Pump Armor™ - 1 liter
Pump Armor™ - 3,8 liter

APX-slangerulle
17R720
X-FLO™-slangerulle APX™
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