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Gracos første spesialutviklede Airless-sprøyte for sprøyting av sparkel

PROFESJONELLE FORDELER
• Spesialutviklet for jevn påføring av veggsparkel - for profesjonelle håndverkere
• Pumper de tyngste materialer og leverer perfekte resultater
• Alt-i-ett-design, lett å flytte rundt på arbeidsstedet

Painter - Texture Applications
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Alt-i-ett-sparkelsprøyter
for profesjonelle håndverkere

Et stort fremskritt i Gracos Airlessløsninger for påføring av veggsparkel:
ALT-I-ETT
	
Inkludert hopper.
Skru på, fyll hopperen og
begynn å jobbe!

➤

BEDRE YTELSE
	Bedre og mer konsistent
sprøytebilde med store
dysestørrelser gir større output
og mindre svinn.

➤

➤	
SPRØYTER

DE FLESTE
MATERIALER
	Du slipper å bruke tid på blanding
eller tynning av sparkelen før den
sprøytes. Unngå kavitasjon og
behov for ny priming på grunn av
tykt materiale..

Graco har i flere tiår vært en sentral aktør innen Airless-sprøyteutstyr til påføring av veggsparkel.
Både Mark Max og T-Max™ har blitt etablerte merker. Men det er ikke nok. Graco har lyttet til
kundenes ønsker og er derfor stolt over å kunne lansere den aller første serien med sprøyteutstyr
spesialutviklet for sparkel. APX™ 5200, APX™ 6200 og APX™ 8200.
Vi ønsker både å beholde vår ledende posisjon gjennom innovasjon og å gjøre jobben din mye,
mye lettere. Sammenlignet med sine konkurrenter har APX™--sprøytene følgende fordeler:
FLERE M² HVER DAG
Siden vi bruker høyere trykk, vil du kunne legge på en større mengde med sparkel enn med
noen av konkurrentenes sprøyter ved bruk av samme dysestørrelse. Opptil 50 % mer!
BRUK MINDRE TID OG PENGER PÅ VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
Ingen blandeskruer som kan brekke, tannhjul i herdet stål og en pumpe som er mye mer
motstandsdyktig mot aggressive materialer. Det er mye mer kostnadseffektivt å skifte
pakninger i stedet for å kjøpe en komplett pumpe. Med ProConnect™ kan pumpen byttes
verktøyfritt på ett minutt. Slutt på kostbar driftsstans!
FLYTT MASKINEN RASKERE RUNDT PÅ ARBEIDSSTEDET
APX™ er mindre, mer kompakt og lettere enn noen annen konkurrerende maskin, slik at det
er lett å trille den rundt på store byggeplasser. Hopperen og pumpen kan enkelt demonteres
for transport.
FÅ EN PÅLITELIG SPRØYTE TIL EN SVÆRT KONKURRANSEDYKTIG PRIS
Er du lei av maskiner som er mer på verkstedet enn ute på jobb? APX™ tilbyr markedsledende
kvalitet til en konkurransedyktig pris.

SmartControl™ 3.0
-G
 ir konsistent
sprøytebilde uten
trykkvariasjoner
- E kstra stort LED-display
med visning av trykk,
liter, timer osv.
- E nkel betjening med
én knapp

Hopper for 4 eller 6 sekker
med VIBRA-FLO™
- Vibrasjonssystem som gjør det lettere å føre selv
de tykkeste materialer frem til pumpen
- Variabel kontroll med én knapp
- Integrert system krever ingen ekstra
strømledninger
- Ingen mateskrue for mating
av materiale til pumpen lettere å rengjøre
- Integrert filter

Vogn i sveiset stål
- Svingbart forhjul
- Med tre hjul og lås
-H
 åndterbar av
én person
- Integrert
redskapsoppbevaring
og løftehåndtak

Endurance™ Airless-stempelpumpe ProConnect™ 2
- Bransjens lengste levetid
- Tilgjengelig i hardkrom eller MaxLife™, avhengig av produktene som skal sprøytes

X-FLO™-slange
med Super-Flex™-forløper
-R
 eduserer pulseringen for bedre finish
og mindre manuelt etterarbeid
- Kraftig konstruksjon
- Lett å rengjøre

Visste du dette?
APX™ VIBRA-FLO™
kan påmonteres
Mark Max-malesprøyter!

Nydesignet justerbar sekketømmer
- Tømmer sekkene fullstendig, uten svinn eller søl
- Kan justeres for alle sekkelengder
- Vedlikeholdsfri konstruksjon

Allsidig
➤ F ungerer med alle
Airless TexSpray™-pumper
➤ Plass til opptil 6 sekker (95 liter)

VIBRA-FLO™ System
➤	Vibrasjonssystem som gjør
Ingen blanding
eller tynning
Sprøyt tykke materialer uten
å bruke tid på forberedelser

Spar materiale og kostnader

Enkel transport

Den nydesignede sekketømmeren
kan tilpasses sekken for å unngå
materialsvinn

Verktøyfri demontering
av både beholder og pumpe

det lettere å føre selv de tykkeste
materialer frem til pumpen
➤ Variabel kontroll med én knapp
➤	Integrert system krever ingen

ekstra strømledninger
➤	Vedlikeholdsfritt system

gir trygghet

Alt-i-ett-sprøytesystem for tyktflytende materialer
Slik fungerer det
Materialet klemmes fra sekken til beholderen
VIBRA-FLO™-beholderen rister og overfører materialet til pumpeinntaket
Materialet kommer inn i pumpen, den filterløse manifolden og slangen
Materialet flyter gjennom den pulseringsreduserende X-FLO™-slangen og påføres

! TIPS
Spar tid
Bruk sprøytemaskinen
i kombinasjon
med APX ™slangetrommel

APX

™

Alt-i-ett-sparkelsprøyter
for profesjonelle håndverkere

Tekniske spesifikasjoner
Maskinen leveres klar til bruk:
Modellnavn:

APX™ 5200

APX™ 6200

APX™ 8200

Delenummer: for EURO-versjon (230 V)
		

uten sekketømmer
med sekketømmer

-

17N345
17N346

17N352
17N353

for Multicord-versjon (230 V)
		
for UK-versjon (110 V)
Type

uten sekketømmer
med sekketømmer
uten sekketømmer

17S762
Endurance-stempel i
hardkrom
5,1 (1.35)
207 (3000)
0,045"
Svart keramikk installert
Stålsett inkludert
2,8
80 liter (5 sekker)
Nei
15m x 1/2" BlueMax™ II +
3,5 m x 3/8" forløper
Blue TexSpray™
289605

17N343
17N344
Endurance-stempel i
hardkrom
6 (1,6)
207 (3000)
0,051"
Svart keramikk installert
Stålsett inkludert
2,5
60 liter (4 sekker)
Ja
15 m x 5/8" X-Flo™
+ 5 m x 1/2" forløper
TexSpray™ - Inline™
245820

17N350
17N351
Endurance-stempel i
hardkrom
8 (2,2)
207 (3000)
0,057"
Svart keramikk installert
Stålsett inkludert
4
80 liter (5 sekker)
Ja
15 m x 5/8" X-Flo™
+ 5 m x 1/2" forløper
TexSpray™ - Inline™
245820

Maks. kapasitet - lpm / (gpm)
Maks. arbeidstrykk - bar (PSI)
Dysestørrelse (sparkel)
Pumpekuler
Motor HP - DC børsteløs
Hopper
VIBRA-FLO Shaker
Slange
Pistole

EURO-versjon = CEE VDO-kabel, Versjon med flere kabler = Multi x4: IT-CH-DK

Tilbehør
Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør:
Pistoler
245820
289605

TexSpray™-lanse - InLine™
Blue TexSpray™-lanse

Forløpere (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

Sekketømmer og sekketømmersystemer
17P747
Sekketømmer APX™ (ekskl. montering)
17R172
Sekketømmersystem APX™
17R173
Sekketømmersystem for T-Max™
17R174
Sekketømmersystem for blå hopper

Pumpeutskiftingssett
17R044
APX 6200 - Krom
17R042
APX 8200 - Krom
17N693
APX 6200 - MaxLife™
17N694
APX 8200 - MaxLife™
VIBRA-FLO™ Shaker-sett
17P812
VIBRA-FLO shaker-reparasjonssett, APX™
17P196
VIBRA-FLO blå sparkelhopper, CEE
17P002
VIBRA-FLO blå sparkelhopper, multi
Dyser og dyseholdere
HDAXXX
Brune Heavy Duty RAC X™-dyser
246215
RAC X™-dyseholder
Diverse
206994
253574
245133

TSL™ - 0,25 liter
Pumpebalsam™ - 1 liter
Pumpebalsam™ - 3,8 liter

APX-slangetrommel
17R720
X-FLO™-slangetrommel APX™

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.
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