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Gracos första specialiserade sprututrustning för slutspackling

PROFESSIONELLA FÖRDELAR
• Specialkonstruerad för spackling – för verkliga proffs
• Pumpar även de tyngsta materialen med optimal effektivitet och utan pulsation
• En allt-i-ett-lösning enkel att flytta runt på arbetsplatsen
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Allt-i-ett-spackelspruta
för verkliga proffs

Det senaste tillskottet i Gracos
airless-sortiment för spackling
ALLT-I-ETT
	
Behållaren ingår i den kompakta
allt-i-ett-konstruktionen.
Sätt i kontakten, fyll behållaren
och sätt igång!

➤

BÄTTRE PRESTANDA
	Ger en bättre och mer enhetlig
sprutbild med stora munstycken för
ökat flöde och mindre efterarbete.

Graco har under årtionden varit en av de främsta leverantörerna av tryckluftsutrustning för
spackling. Både Mark Max och T-Max™ är varumärken som du har hjälpt oss att etablera
på marknaden.
Men vi hejdade oss inte där. Vi fortsatte att lyssna på vad du - vår kund - vill ha. Vi kan
därför med glädje presentera vår allra första utrustning som är specialkonstruerad för
spackelsprutning: APX™ 5200, APX™ 6200 och APX™ 8200.
Vi vill fortsätta vårt innovativa ledarskap och göra ditt jobb så mycket enklare. Så ta en titt på
hur vi har utformat våra APX™-sprutor, jämför dem med konkurrerande utrustning och upptäck
vad vi kan erbjuda dig:

➤

FÖR ALLA MATERIAL
	Sluta kasta bort tid på att blanda
till och späda spacklet innan du
börjar spruta. Slipp problem med
kavitation och dåligt flöde på grund
av att materialet är så kraftigt.

➤

FLER KVADRAT PER DAG
Eftersom vår utrustning arbetar med högre tryck kan du applicera mer material med samma
munstycksstorlek än du kan med konkurrenternas teknik. Upp till 50% mer!
LÄGG MINDRE TID OCH PENGAR PÅ UNDERHÅLL OCH REPARATIONER
Inga cylindrar som kan gå sönder, drivhjul i härdat stål och en pump som slits betydligt mindre
av aggressiva material. Det blir betydligt billigare att bara byta packningar i stället för att
köpa en helt ny pump. Men du kan också ha nytta av ProConnect™-systemet för verktygslöst
pumpbyte, det tar bara några sekunder att byta till en reservpump. Slipp dyrbara stillestånd!
SNABB OCH ENKEL TRANSPORT TILL, FRÅN OCH PÅ ARBETSPLATSEN
APX™-sprutan är på det hela taget en mindre och mer kompakt maskin än konkurrenternas
varianter och väger mindre. Den kan lätt rullas runt på större arbetsplatser och både behållare
och pump kan snabbt och lätt plockas bort för enklare transport.
SKAFFA EN PÅLITLIG MASKIN TILL ETT
MYCKET KONKURRENSKRAFTIGT PRIS
Är du trött på maskiner som är mer
på verkstaden än ute på jobb?
APX™ är pålitligare än sina konkurrenter
och i de flesta fall billigare att köpa.

SmartControl™ 3.0
- E nhetlig sprutbild utan
tryckvariationer
- E xtra stor LED-display
visar tryck, liter,
timmar och mer därtill
- E nkel styrning med en
enda ratt

Behållare för 4 eller 6 säckar
med VIBRA-FLO™
- Unikt vibrationssystem som ser till att även
de tjockaste materialen når pumpen
- Variabel styrning med ett vred
- Integrerat system som inte
kräver några extra nätsladdar
- Inga matarcylindrar krävs
för att mata in materialet
i pumpen - enklare rengöring
- Inbyggt filter

Vagn i svetsat stål

Endurance™-kolvpump med ProConnect™ 2

- Svängbart framhjul
- 3 -hjulig vagn med
låsfunktion
- E n enda person klarar
enkelt av transport
och hantering
-M
 ed förvaringsfack
för verktyg och
lyfthandtag

- Branschens bevisligen längsta livstid
- Finns helt i hårdkrom och som MaxLife™, rätt val beror på vilka material du jobbar med

X-FLO™-slang
med Super-Flex™-vippslangände
- F ör mindre pulsation och bättre finish
som reducerar efterarbetet
- Kraftig konstruktion
- Enkel att rengöra

Visste du att ...
APX™ VIBRA-FLO™ kan
vara till nytta även för
dina Mark Max-sprutor!

Inställbar säcktömmare med ny konstruktion
- Tömmer säckarna helt utan spill eller kladd
- Kan anpassas för alla säcklängder
- Underhållsfri konstruktion

Mångsidig
➤ Fungerar med alla TexSpray™-pumpar
➤ Upp till 6 säckar får plats (95 liter)

VIBRA-FLO™-systemet
➤	Unikt vibrationssystem som ser
till att även de tjockaste materialen
når pumpen

Slipp blanda och förtunna
Spruta även de tyngsta material
utan att slösa tid på förberedelser

Spara på material
och kostnader
Säcktömmarens nya
konstruktion kan anpassas
för säcken så att inget
material går till spillo

Lätt att flytta
Behållare och pump kan
avlägsnas utan verktyg

➤ Variabel styrning med ett vred
➤	Integrerat system som inte kräver

några extra nätsladdar
➤	Underhållsfritt och bekymmersfritt

Allt-i-ett-system för applicering av kraftiga material
Så här fungerar det
Materialet pressas ut ur säcken ned i behållaren
VIBRA-FLO™-behållaren skakar och transporterar materialet till pumpintaget
Materialet förs till pumpen, det filterlösa grenröret och slangen
Materialet flödar genom den pulsationsreducerande X-FLO™-slangen för applicering

! TIPS
Spara ännu mer tid
Använd din spruta
tillsammans
med APX ™ slangvinda

APX

™

Allt-i-ett-spackelspruta
för verkliga proffs

Tekniska data
Alla enheter levereras kompletta och klara för användning:

APX™ 5200

APX™ 6200

APX™ 8200

utan säcktömmare
med säcktömmare

-

17N345
17N346

17N352
17N353

för multisladdversion (230 V) utan säcktömmare
		
med säcktömmare
för UK-version (110 V)
utan säcktömmare
Typ

17S762
Endurance-kolv i
hårdkrom
5,1 (1,35)
207 (3000)
0,045"
Svart keramik installerad
Ståluppsättning medfölje
2,8
80 liter (5 säckar)
Nej
15m x 1/2" BlueMax™ II +
3,5 m x 3/8" slangände
Blue TexSpray™
289605

17N343
17N344
Endurance-kolv i
hårdkrom
6 (1,6)
207 (3000)
0,051"
Svart keramik installerad
Ståluppsättning medfölje
2,5
60 liter (4 säckar)
Ja
15 m x 5/8" X-Flo™
+ 5 m x 1/2" slangände
TexSpray™ - Inline™
245820

17N350
17N351
Endurance-kolv i
hårdkrom
8 (2,2)
207 (3000)
0,057"
Svart keramik installerad
Ståluppsättning medfölje
4
80 liter (5 säckar)
Ja
15 m x 5/8" X-Flo™
+ 5 m x 1/2" slangände
TexSpray™ - Inline™
245820

Modellnamn:
Artikelnummer: för EURO-version (230 V)
		

Max. vätskeflöde - l/min. (gpm)
Max. arbetstryck - bar (PSI)
Munstycken (spackel)
Pumpkulor
Motoreffekt (hk) - likström, borstlös
Behållare
VIBRA-FLO-skakmaskin
Slang
Pistol

EURO-version = CEE VDO-sladd, multisladdversion = Multi x4: IT-CH-DK

Tillbehör
Få ut det mesta möjliga av din utrustning med våra professionella tillbehör:
Pistoler
245820 TexSpray™-pistol – InLine™
289605 Blå TexSpray™-pistol
Vippslangändar (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
Slangar
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
Säcktömmare och säcktömmarsystem
17P747 Säcktömmare APX™ (exkl. fäste)
17R172 Säcktömmarsystem APX™
17R173 Säcktömmarsystem för T-Max™
17R174 Säcktömmarsystem för blå servicebehållare

Pumpbytespaket
17R044 APX 6200 - krom
17R042 APX 8200 - krom
17N693 APX 6200 - MaxLife™
17N694 APX 8200 - MaxLife™
VIBRA-FLO™ skakmaskinspaket
17P812 Reservdelssats för VIBRA-FLO-skakmaskin, APX™
17P196 VIBRA-FLO blå materialbehållare, CEE
17P002 VIBRA-FLO blå materialbehållare, multi
Munstycken och munstyckshållare
HDAXXX Brunt kraftigt RAC X™ airless munstycke
246215 RAC X™ munstyckshållare
Vätskor
206994 TSL™ - 0,25 liter
253574 Pump Armor™ - 1 liter
245133 Pump Armor™ - 3,8 liter

APX-slangvinda
17R720 X-FLO™ slangvinda APX™

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.
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