APX

™

Het eerste airless spuittoestel van Graco
toegespitst op het spuiten van pleisters voor wandafwerking

VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL
•	Speciaal ontworpen om pleister te spuiten voor de egalisering en de afwerking van wanden,
voor de echte professional
• Verpompt de zwaarste materialen met een optimale output en zonder schommelingen
• Alles-in-eenontwerp, gemakkelijk te verplaatsen op de werkvloer

Painter - Texture Applications
APX 5200 - APX 6200 - APX 8200
™

™

™

APX

™

Alles-in-eenpleisterspuittoestellen
voor de echte professional

De nieuwste airless oplossing
van Graco om pleister te spuiten
voor de egalisering en de afwerking
van wanden:
ALLES-IN-EEN
	
Het compacte alles-in-eenontwerp is uitgerust met een
materiaaltrechter. Steek de
stekker in, vul de materiaaltrechter en u kunt aan de slag!

➤

BETERE PRESTATIES
	Een beter, gelijkmatiger
spuitpatroon in grote tipformaten,
die zorgen voor een betere
doorstroming en minder
uitstrijkwerk.

Graco is al decennialang een belangrijke leverancier van airless spuitapparatuur om pleister te
spuiten voor de egalisering en de afwerking van wanden. Mark Max en T-Max™ zijn merken
die met uw hulp hun plaats op de markt hebben veroverd.
Maar we wilden nog verder gaan. We bleven luisteren naar wat u - onze klant - wilt. We zijn dan
ook heel trots dat we de lancering kunnen aankondigen van ons allereerste gamma spuittoestellen
dat speciaal werd ontworpen om pleister te spuiten: de APX™ 5200, APX™ 6200 en APX™ 8200.
We wilden een voortrekkersrol blijven spelen door te innoveren en we wilden uw werk veel
gemakkelijker maken. Kijk maar naar het ontwerp van onze APX™-spuittoestellen en vergelijk
ze met andere technologieën in de markt. U zult zien dat u:
MEER M² PER DAG KUNT AFWERKEN
Omdat we met een hogere druk werken, is de materiaaloutput hoger dan bij om het even
welke andere concurrerende apparatuur, met hetzelfde tipformaat. Tot 50% hoger!

➤

MINDER TIJD EN GELD MOET BESTEDEN AAN ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN
Geen materiaalvijzels die kunnen stukgaan, tandwielen van gehard staal en een pomp die
veel minder gevoelig is voor slijtage door agressieve materialen. Pakkingen vervangen in
plaats van een hele nieuwe pomp te moeten kopen is veel kostenefficiënter. Maar u kunt ook
gebruikmaken van de ProConnect™-pompverwijdering zonder gereedschap en een reservepomp
meenemen die u in enkele seconden kunt omwisselen. Geen dure stilstandtijd meer!

MET ALLE MATERIALEN
	Verlies niet langer tijd met het
mengen of het verdunnen van
pleister voordat u kunt spuiten.
Geen cavitatieproblemen
of krachtverlies door zware
materialen meer.

UW TOESTEL VEEL SNELLER NAAR EN VAN DE WERKVLOER KUNT BRENGEN
EN KUNT VERPLAATSEN OP DE WERKVLOER
De APX™ heeft een kleiner, compacter en lichter ontwerp dan om het even welk concurrerend
toestel. Hij kan dan ook gemakkelijk worden verplaatst op grote werkvloeren en zowel
de materiaaltrechter als de pomp kunnen in een oogwenk worden verwijderd voor een
eenvoudiger transport.

➤

EEN BETROUWBAAR TOESTEL
KRIJGT VOOR EEN HEEL SCHERPE PRIJS
Hebt u genoeg van toestellen die meer tijd
in de reparatiewerkplaats doorbrengen dan
op de werkvloer? De APX™ biedt een betere
betrouwbaarheid dan concurrerende
technologieën, doorgaans voor een
lagere aankoopprijs.

SmartControl™ 3.0
- L evert een gelijkmatig
spuitpatroon zonder
drukverschillen
- E xtra groot ledscherm
toont druk, liters, uren
en nog veel meer
- E envoudige regeling
met één knop

Materiaaltrechter voor vier
of zes zakken met VIBRA-FLO™
- Exclusief trillingssysteem dat zelfs de dikste
materialen naar de pomp helpt over te brengen
- Variabele regeling met één knop
- Ingebouwd systeem vereist geen extra
voedingskabels
- Geen vijzels nodig om materiaal
naar de pomp over te brengen eenvoudiger te reinigen
- Ingebouwde filter

Chassis
van gelast staal

Endurance™ airless zuigerpomp met ProConnect™ 2
- Bewezen langste levensduur in de sector
- Beschikbaar in volledig hardchroom of MaxLife™, afhankelijk van uw materialen

- Zwenkwiel vooraan
-O
 ntwerp met drie
wielen en vergrendeling
-G
 emakkelijk door één
persoon te verplaatsen
en op te bergen
- Ingebouwde
gereedschaphouder
en handvaten

X-FLO™-slang
met Super-Flex™-hulpslang
- V ermindert de pulsatie voor een betere
afwerking en minder handmatige afwerking
- Constructie voor zwaar gebruik
- Eenvoudig te reinigen

Wist u dit al?
U kunt ook profiteren van het
APX™ VIBRA-FLO™-voordeel op
uw Mark Max-spuittoestellen!

Aanpasbare zakpersroller met nieuw ontwerp
- Maakt zakken volledig leeg zonder verspilling of knoeien
- Aanpasbaar aan elke zaklengte
- Onderhoudsvrij ontwerp

Veelzijdig
➤W
 erkt met alle airless TexSpray™pompen
➤ Capaciteit tot zes zakken (95 liter)

VIBRA-FLO™-systeem
➤	Exclusief trillingssysteem dat zelfs
Niet langer mengen
of verdunnen

Bespaar op materiaal
en kosten

Gemakkelijk
te transporteren

Spuit de zwaarste materialen
zonder tijd te verliezen
met voorbereidingen

Ons nieuw zakpersrollerontwerp kan worden
aangepast aan de zak,
dus geen materiaalverlies

Verwijdering zonder
gereedschap van
de materiaaltrechter
en de pomp

de dikste materialen naar de pomp
helpt over te brengen
➤ Variabele regeling met één knop
➤	Ingebouwd systeem vereist

geen extra voedingskabels
➤	Onderhoudsvrij systeem biedt

gemoedsrust

Het alles-in-eensysteem om zware materialen aan te brengen
Hoe werkt het?
Het materiaal wordt van de zak in de materiaaltrechter geduwd
De VIBRA-FLO™-materiaaltrechter trilt en brengt het materiaal over naar de pompinlaat
Het materiaal gaat in de pomp, en zonder door een filterblok te gaan naar de slang
	Het materiaal stroomt door de pulsatieverminderende X-FLO™-slang
naar het pistool en wordt aangebracht

! TIP
Win meer tijd
Gebruik uw
spuittoestel
in combinatie met
de APX ™-slanghaspel

APX

™

Alles-in-eenpleisterspuittoestellen
voor de echte professional

Technische specificaties
Alle toestellen worden spuitklaar geleverd:

APX™ 5200

APX™ 6200

APX™ 8200

-

17N345
17N346

17N352
17N353

17N343
17N344
17S762
Endurance-zuigerpomp
Endurance-zuigerpomp
(hardchroom)
(hardchroom)
5,1 (1,35)
6 (1,6)
207 (3000)
207 (3000)
0,045"
0,051"
Zwart keramisch geïnstalleerd Zwart keramisch geïnstalleerd
Stalen set inbegrepen
Stalen set inbegrepen
2,8
2,5
80 liter (5 zakken)
60 liter (4 zakken)
Nee
Ja
15 m x 5/8" X-Flo™
15m x 1/2" BlueMax™ II +
3,5 m x 3/8" hulpslang
+ 5 m x 1/2" hulpslang
Blue TexSpray™
TexSpray™ - Inline™
289605
245820

17N350
17N351
Endurance-zuigerpomp
(hardchroom)
8 (2,2)
207 (3000)
0,057"
Zwart keramisch geïnstalleerd
Stalen set inbegrepen
4
80 liter (5 zakken)
Ja
15 m x 5/8" X-Flo™
+ 5 m x 1/2" hulpslang
TexSpray™ - Inline™
245820

Modelnaam:
Artikelnummers: voor Europese versie (230 V) zonder zakpersroller
		
met zakpersroller
voor meerkabelversie (230 V) zonder zakpersroller
		
met zakpersroller
voor UK-versie (110 V)
zonder zakpersroller
Type
Max. materiaaldebiet - lpm (gpm)
Max. werkdruk - bar (psi)
Tipgrootte (pleister)
Pompkogels
Motor pk - DC zonder koolstofborstels
Materiaaltrechter
VIBRA-FLO-trillingssysteem
Slang
Pistool

Europese versie = CEE VDO-snoer, meerkabelversie = Multi x4: IT-CH-DK

Accessoires
Haal zo veel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires:
Pistolen
245820 TexSpray™-pistool - InLine™
289605 Blauw TexSpray™-pistool
Hulpslangen (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
Slangen
17N984 5/8" x 15 m - X-Flo™
278499 1/2" x 15 m - BlueMax™ II
240796 3/8" x 7,5 m - BlueMax™ II
Zakpersroller en zakpersrollersystemen
17P747 Zakpersroller APX™ (excl. montage)
17R172 Zakpersrollersysteem APX™
17R173 Zakpersrollersysteem voor T-Max™
17R174	Zakpersrollersysteem voor blauwe
textuurmateriaaltrechter

Pompvervangingsets
17R044 APX 6200 - Chroom
17R042 APX 8200 - Chroom
17N693 APX 6200 - MaxLife™
17N694 APX 8200 - MaxLife™
VIBRA-FLO™-trillingssysteemsets
17P812 VIBRA-FLO-trillingssysteem reparatieset, APX™
17P196 VIBRA-FLO blauwe textuurmateriaaltrechter, CEE
17P002 VIBRA-FLO blauwe textuurmateriaaltrechter, Multi
Spuittips en tiphouders
HDAXXX Bruine RAC X™ airless spuittips voor zwaar gebruik
246215 RAC X™-tiphouder
Vloeistoffen
206994 TSL™ - 0,25 liter
253574 Pump Armor™ - 1 liter
245133 Pump Armor™ - 3,8 liter

APX-slanghaspel
17R720 X-FLO™-slanghaspel APX™

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.
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