APX

™

Graco’nun ilk özel Havasız duvar son kat alçı püskürtme ekipmanı

PROFESYONEL AVANTAJLAR
• Alçı duvarın pürüzsüzleştirilmesi ve son katın atılması için tasarlanmıştır; gerçek profesyoneller içindir
• Dalgalanma olmaksızın en ağır malzemeleri en uygun çıkış gücüyle pompalar
• Tek parça tasarım, işyerinizde kolayca hareket edebilme

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

™

™

APX

™ Gerçek Profesyoneller için

Tek Parça Alçı Püskürtme Makinesi

Alçı duvarın pürüzsüzleştirilmesi ve
son katın atılması için Graco Havasız
çözümlerde bir sonraki adım:
➤

➤

➤

TEK PARÇA
Kompak, tek parça tasarımına
hazne de dahildir.
Hazneyi takın, doldurun ve
püskürtmeye hazır olun!
DAHA YÜKSEK PERFORMANS
Büyük meme boyutlarında daha
iyi, daha tutarlı püskürtme fanı;
malzemeyi karıştırıp hazırlarken
daha fazla debi zamandan
tasarruf sağlar.
TÜM MALZEMELERDE
Püskürtme işleminden önce
alçınızı karıştırarak veya incelterek
zaman kaybetmeye son verin.
Ağır malzemelere rağmen boşluk
ve çalıştırma hazırlığı ile ilgili
sorunlar yoktur.

Graco, yıllardır alçı duvarın pürüzsüzleştirilmesi ve son katın atılması için Havasız püskürtme
ekipmanı sağlamada kilit rol oynayan bir firmadır. Hem Mark Max hem de T-Max™ pazara
sunulmasında bize yardım ettiğiniz markalardır.
Doğrusu bu noktada durmak istemedik. Sizin, yani müşterilerimizin istedikleri şeylere kulak
vermeye devam ettik. Bu nedenle, şu an ilk özel alçı püskürtme ekipmanımızın lansmanını
duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz: APX™ 5200, APX™ 6200 ve APX™ 8200.
Yenilikçi yollarla ilerlemeye devam etmek ve işinizi çok daha kolay hale getirmek istedik.
APX™ püskürtme makinelerimizi nasıl tasarladığımıza bir göz atın; bunları rakiplerimizin
teknoloji ekipmanıyla karşılaştırdığınızda şunları yapabileceğinizi göreceksiniz:
BİR GÜNDE DAHA FAZLA M² ALÇILAYIN
Daha yüksek basınçta çalıştığımız için aynı meme boyutunu kullanarak diğer rakip teknoloji
ekipmanlarına göre daha fazla malzeme çıkış gücü alırsınız. %50’ye kadar daha fazla!
BAKIMA VE TAMİRE DAHA AZ ZAMAN VE PARA HARCAYIN
Kırılabilen burgular yoktur; sertleştirilmiş çelik dişliler ve agresif malzemelerde çok daha az
aşınma eğilimi gösteren bir pompa bulunur. Pompayı tamamen satın almak yerine ambalaj
malzemelerinin değiştirilmesi çok daha uygun maliyetli olacaktır. Ancak, ProConnect™ aletsiz
pompa sökümü çözümünden de faydalanabilir ve saniyeler içerisinde değiştirebileceğiniz yedek
bir pompa taşıyabilirsiniz. Artık maliyetli duruş süresi yok!
ÜNİTENİZİ İŞYERİNE, İŞYERİ ÇEVRESİNE VE DIŞINA DAHA HIZLI TAŞIYIN
Genel olarak rakip teknoloji makinelerinden daha küçük boyutlu, daha kompak tasarımlı ve
daha hafif olan APX™, büyük işyerlerine kolayca götürülebilir ve daha kolay taşınabilmesi için
hem hazne hem de pompa anında çıkartılabilir.
OLDUKÇA REKABETÇİ BİR FİYAT KARŞILIĞINDA GÜVENİLİR BİR ÜNİTEYE SAHİP OLUN
İşyerinde kullanılmadan durma süresi,
çalışma süresinden daha fazla olan bir
makineye sahip olmaktan bıkmadınız mı?
APX™, genellikle daha düşük edinim
maliyeti ile rakip teknolojilerden daha
iyi bir güvenilirlik sunar.

SmartControl™ 3.0
- Basınç dalgalanmaları
olmaksızın tutarlı
püskürtme fanı sağlar
- Ekstra geniş LED
okuması; basıncı,
litreleri, saatleri ve daha
fazlasını gösterir
- Kolay, tek tuşla kontrol

VIBRA-FLO™ ile 4 veya 6 Torbalı Hazne
- En kalın malzemelerin bile pompaya
iletilmesine yardımcı olan özel titreşim sistemi
- Tek tuşla ayarlanabilir kontrol
- Entegre sistem, fazladan güç kablosu
gerektirmez
- Pompayı malzeme ile
beslemek için burgulara
ihtiyaç yoktur; temizlenmesi
daha kolaydır
- Entegre filtre

Kaynaklı
Çelik Araba
- Ön fırdöndü tekerlek
- Kilitlemeli 3 tekerlekli
tasarım
- Kolay, tek kişilik
taşıma ve saklama
- Entegre alet tepsisi
ve kaldırma kabzaları

ProConnect™ 2 ile Endurance™ Havasız Pistonlu Tip Pompa
- Endüstrideki en uzun yaşam süresine dahil olduğu kanıtlanmıştır
- Malzemelerinize bağlı olarak tamamen sert krom veya MaxLife™’da mevcuttur

Super-Flex™ Kamçı Hortumlu
X-FLO™ Hortum
- Elle son kat atımını azaltan daha iyi bir
son kat için pulsu azaltır
- Zor koşullara uygun yapı malzemeleri
- Kolay temizlenir

Bunları Biliyor Muydunuz?
APX™ VIBRA-FLO™’in Mark
Max püskürtme makinenize
sağladığı avantajlardan da
yararlanabilirsiniz!

Yeni Tasarım Ayarlanabilir Torbalı Araba
- Atık veya kir olmayan torbaları tamamen boşaltır
- Her torba uzunluğuna uyacak şekilde ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen tasarım

Çok Yönlü
➤ Tüm Havasız TexSpray™ pompaları
ile çalışır
➤ En fazla 6 torba (95 litre) tutar

VIBRA-FLO™ Sistem
➤ En kalın malzemelerin bile
Daha Fazla Karıştırma
veya İnceltme Yok

Malzeme ve Maliyet
Tasarrufu

Hazırlarken vakit kaybetmeden
malzemelerin en ağırını püskürtün

Yeni torbalı arabalarımızın
tasarımı torbalara uyacak şekilde
ayarlanabilir; böylece malzeme
kaybı olmaz

Kolay Taşıma
Alet kullanmadan sökülebilen
hazne ve pompa

pompaya iletilmesine yardımcı
olan özel titreşim sistemi
➤ Tek tuşla ayarlanabilir kontrol
➤ Entegre sistem, fazladan güç

kablosu gerektirmez
➤ Bakım gerektirmeyen sistem,

rahatlık sağlar

Tek Parça Ağır Malzeme Uygulama Sistemi
Nasıl çalışır?
Malzeme, torbadan hazneye sıkılır
VIBRA-FLO™ hazne, malzemeyi karıştırır ve pompa girişine iletir
Malzeme pompaya, filtresiz manifolda ve hortuma girer
Malzeme, puls azaltan X-FLO™ hortum aracılığıyla tabancaya akar ve uygulanır

! MEME
Daha fazla zaman
kazanın
Püskürtme makinenizi,
APX ™, hortum makarası
ile birlikte kullanın

APX

™ Gerçek Profesyoneller için

Tek Parça Alçı Püskürtme Makinesi

Teknik Özellikler
Tüm üniteler spreylemeye hazır ve eksiksiz olarak gönderilir:

APX™ 5200

APX™ 6200

APX™ 8200

Torbalı Araba olmadan
Torbalı Araba ile

-

17N345
17N346

17N352
17N353

Çoklu Kablo Versiyonu için (230 V) Torbalı Araba olmadan
Torbalı Araba ile
UK Versiyonu için (110 V)
Torbalı Araba olmadan

17S762
Dayanıklı Piston
Sert Krom
5,1 (1,35)
207 (3000)
0,045"
Siyah seramik kuruludur
Çelik set dahil
2,8
80 litre (5 torba)
Hayır
15m x 1/2" BlueMax™ II
+ kamçı hortum 3,5 m x 3/8"
Blue TexSpray™
289605

17N343
17N344
Dayanıklı Piston
Sert Krom
6 (1,6)
207 (3000)
0,051"
Siyah seramik kuruludur
Çelik set dahil
2,5
60 litre (4 torba)
Evet
15 m x 5/8" X-Flo™
+ kamçı hortum 5 m x 1/2"
TexSpray™ - Inline™
245820

17N350
17N351
Dayanıklı Piston
Sert Krom
8 (2,2)
207 (3000)
0,057"
Siyah seramik kuruludur
Çelik set dahil
4
80 litre (5 torba)
Evet
15 m x 5/8" X-Flo™
+ kamçı hortum 5 m x 1/2"
TexSpray™ - Inline™
245820

Model Adı:
Parça Numaraları: Avrupa Versiyonu için (230 V)

Tip
Maks. Debi - litre/dakika / (galon/dakika)
Maks. Çalışma basıncı - bar (PSI)
Meme Desteği (Alçı)
Pompa Bilyaları
Motor HP (Yüksek Basınç) - DC Fırçasız
Hazne
VIBRA-FLO Karıştırıcı
Hortum
Tabanca

EURO Versiyonu = CEE VDO kablo, Çoklu Kablo Versiyonu = Çoklu x4: IT-CH-DK

Aksesuarlar
Profesyonel aksesuarlarımızı kullanarak ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanın:
Tabancalar
245820
TexSpray™ tabanca; InLine™
289605
Mavi TexSpray™ tabanca
Kamçı Hortumlar (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
Hortumlar
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

Torbalı Araba & Torbalı Araba Sistemleri
17P747
Torbalı araba APX™ (montaj hariç)
17R172
Torbalı araba sistemi APX™
17R173
T-Max™ için Torbalı araba sistemi
17R174
Mavi servis haznesi için Torbalı araba sistemi

Pompa Değiştirme Kitleri
17R044
APX 6200 - Krom
17R042
APX 8200 - Krom
17N693
APX 6200 - MaxLife™
17N694
APX 8200 - MaxLife™
VIBRA-FLO™ Karıştırıcı Kitleri
17P812
VIBRA-FLO karıştırıcı tamir takımı, APX™
17P196
VIBRA-FLO mavi texture hazne, CEE
17P002
VIBRA-FLO mavi texture hazne, çoklu
Memeler ve Kelebekler
HDAXXX
Kahverengi, Ağır Koşullara Uygun RAC X™
Havasız memeler
246215
RAC X™ meme kelebek
Yağlar
206994
253574
245133

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

APX Hortum Makarası
17R720
X-FLO™ Hortum Makarası APX™
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