
Painter - Professional Airless Applications
ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

Střední řada elektrických zařízení k bezvzduchovým aplikacím barev  
pro malíře a lakýrníky

CELODENNÍ POHODLÍ, KONTROLA A MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY:
• Pracujte s menší námahou díky inovativnímu designu pistole Contractor PC™. 
• Využívejte všechny výhody preferovaných zelených nízkotlakých trysek.

PRACUJTE CHYTŘEJI:
• S nainstalovaným digitálním displejem máte rychlý přehled o tlaku, litrech, hodinách, diagnostice a chybových  
 zprávách.
• S použitím SmartControl™ zajišťuje dokonalé provedení a minimalizaci míst bez dosahu při jakémkoliv tlaku.

KAŽDODENNÍ SPOLEHLIVOST:
• Spolehněte se na standardní zařízení v tomto oboru: čerpadlo Endurance™. 
• Vyměňujte sami čerpadla na pracovišti díky exkluzivnímu zařízení ProConnect™.

VÍCE PRÁCE S MENŠÍ NÁMAHOU

ST MAX™ II PC Pro



ST MAX II PC Pro Zvládejte své úkoly každý den! 
pro odborníky

Gravitační zásobník Pohodlný 
gravitační zásobník o objemu 5,7 litru 
kompatibilní se všemi zařízeními

Váš ideální „společník“ 
pro každodenní práce

Když potřebujete vyšší produktivitu 
pro středně velké bytové a komerční 
zakázky, modely ST Max™ II PC 
Pro vám poskytnou výkon, který 
potřebujete. Zařízení jsou k dispozici 
ve verzi s kompaktním stojanem nebo 
s bohatší výbavou ve verzi s vozíkem, 
nabízí přímé sání, jednoduchou 
výměnu nádoby, možnost namotání 
hadice a box na nářadí. 

Všechna zařízení ST Max™ II PC Pro 
jsme vybavili pistolí Contractor PC™ 
se zelenými nízkotlakými tryskami 
Smarttips™, SmartControl, digitálním 
displejem, motorem s bezuhlíkovou 
konstrukcí, ProGuard™ a FastFlush™ 
– právě pro vás.

VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ ST MAX II 
PC PRO
Řada ST Max II PC Pro je ideální 
pro interiérové práce na rodinných 
domech nebo malých bytových 
projektech. Můžete snadno stříkat 
prakticky se všemi interiérovými 
barvami, laky a emaily.

Robustní vozík
-  Silná vrstva chromu na oceli je zárukou odolnosti i v náročném prostředí
-  Sklopnou rukojeť lze použít též jako držák svinuté hadice pro snadnou přepravu
-  Pohodlný vstup pro sání umožňuje sání neředěné barvy z až 30 litrové nádoby
-  Systém TiltBack™ umožňuje výměnu nádoby jedinou osobou

Ušetřete čas na čištění zařízení:
Systém čištění čerpadla 
FastFlush™ čistí zařízení až 
čtyřikrát rychleji při spotřebě 
pouze polovičního množství vody.

Filtr čerpadla Easy-Out™

-  Velká plocha filtru zabraňuje zanášení trysky a zajišťuje kvalitní 
povrchovou úpravu.

-  Konstrukce filtru zevnitř ven brání zhroucení a čistí s využitím pouhých 
několika litrů

-  Vertikální konstrukce filtru je zárukou jednoduché demontáže, filtr je 
vybaven krytem proti úniku barvy

Integrovaný box na nářadí
Praktický prostor pro ukládání nářadí, trysek, filtrů a příslušenství přímo 
tam, kde je potřebujete nejvíc (Hi-Boy).

Digitální displej 
S nainstalovaným digitálním displejem máte 
rychlý přehled o tlaku, litrech, hodinách, 
diagnostice a chybových zprávách.



Práce na opravě čerpadla pro vás nebude znamenat ztrátu času ani peněz.
Dojde-li k jakékoli závadě, můžete čerpadlo snadno vyměnit SAMI ve 3 krocích.

Bezdušová kola 
-  Umožňují snadnou jízdu 

po nerovném terénu

ProGuard™+
Systém ochrany zařízení chrání  
před špatnými nebo mimořádně  
náročnými podmínkami na pracovišti  
(pouze modely 230 V)

SmartControl 3.0 s ProGuard™+
-  Zajišťuje dokonalé provedení a minimalizaci 
míst bez dosahu při jakémkoliv tlaku 

RADA!
S připravenou náhradní 
tryskou budete vždy  
připraveni práci  
dokončit!

Rychlá výměna čerpadla
-  Na výměnu v terénu stačí 1 minuta
-  Můžete stříkat, místo abyste čekali  

na servisní zásah
-  Nemůžete ztratit žádné čepy ani díly!

Na základě:

Povolte úchytnou 
matici

Otevřete dvířka  
a demontujte 
čerpadlo

Odpojte hadici  
a sací trubku

DOSÁHNĚTE  
VŠUDE, SNADNO  
A RYCHLE

JetRoller™ 

Ideální nástroj pro renovace
Rozšiřte možnosti stříkacího zařízení 
doplňkem JetRoller a zkraťte tak dobu 
aplikace spojením válečkování a stříkání  
do jediné operace.
Využívá běžně dostupné válečky o šířce  
18 nebo 25 cm.

Výhody:
-  Redukce postranních přestřiků
-  Usnadňuje dosah do vzdálenějších míst
-  Nemusíte na nic vylézat, máte k dispozici 

kontinuální dosah nahoru i dolů
-  Velké práce dokončíte za polovinu doby, 

kterou byste potřebovali pro tradiční  
postupy

Sada zahrnuje lehký demontovatelný rám 
válečku, nástavec 50 cm, ventil CleanShot™ 
Shut-Off™, pistoli Inline™, trysku a držák 
trysek.

DOSUD NEJTRVANLIVĚJŠÍ  
A NEJODOLNĚJŠÍ PISTOLE.

Vynikající kvalita nástřiku 

➤  Využívejte všechny výhody 
zelených trysek SmartTips, 
nízkotlaké technologie 
preferované pracovníky  
po celém světě

Pracujte rychleji  
a s menší námahou
➤  Nejnižší hmotnost, nejlehčí 

spouštěcí mechanismus 
a nastavení délky spouště

Maximalizujte  
užitnou dobu
➤  Snadno můžete sami 

vyměnit části s kapalinami: 
jeden zásobník, žádné 
nástroje.

Pistole  
Contractor PC™

3.2.1.



Pistole Contractor PC™

17Y043 2-3-4prstá, držák trysek RAC X™  
a filtr 517 cm3, jemnost 60

17Y297 Zásobník pistole Contractor PC

Filtry pistole Easy-Out™

257129 jemnost 30, šedý
287032 jemnost 60, černý
287033 jemnost 100, modrý
257130 jemnost 200, červený

Filtry čerpadla Easy-Out
246425 jemnost 30, šedý
246384 jemnost 60, černý (= standard)
246382 jemnost 100, modrý
246383 jemnost 200, červený

Hadice BlueMax™ II
214698 3/16" x 7,5 m
240794 1/4" x 15 m
241272 1/4" x 20 m
223771 1/4" x 30 m

Spojovací šroubení hadic
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"

Pružná koncová hadice (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m

Blistr - spodní čerpadlo ProConnect™

17C489 pro všechna zařízení ST Max™ II PC Pro

ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
24W755 230 V, IEC320, multicord

Gravitační zásobník
17H171 5,7 litru / verze se stojanem
24B250 5,7 litru / verze Hi-Boy

Sady pistole/tryska/hadice
17Y051 pistole Contractor PC, hadice 1/4"x 15 m,  

pružná koncová hadice 3/16" x 0,9 m,  
držák RAC X, tryska RAC X LP 517,  
filtr jemnost 60

17Y220 pistole Contractor PC 3/16" x 7,5 m, 
nástavec trysky 25 cm, držák RAC X, 
tryska RAC X FF LP 210 a 312, filtr 
jemnost 100 + sada rozpouštědel.

Systém JetRoller™

Prodloužení 0,5 m pro velké zatížení
s pistolí Inline™:
24V490 váleček 18 cm
24V491 váleček 25 cm
bez pistole Inline™:
24V492 váleček 18 cm
24V493 váleček 25 cm

232123 prodloužení 1 m pro velké zatížení

Příslušenství
Využijte všech možností vašeho zařízení naplno s naším profesionálním příslušenstvím.
Chcete získat více informací? Prohlédněte si prospekt s úplným sortimentem příslušenství pro bezvzduchové stříkání 300672 CZ

Prodloužená pistole CleanShot™ RAC X™

287026 90 cm
287027 180 cm

Prodlužovací nástavce trysek RAC X
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Tlakové válečky (komplet)
6880095 30 cm pevný
098085 45-90 cm teleskopický
098084 90-180 cm teleskopický

Sada válečků
245397 Pevný vnitřní váleček 50 cm - 

EvenFlow™ hlavice 23 cm - kryt 12 mm 
- pistole InLine™

Trysky a držáky
FF LPXXX Zelená tryska RAC X na dokončovací 

práce
PAAXXX Modrá tryska RAC X pro produktivní 

bezvzduchové profesionální práce
WA12XX Tryska RAC X Extra široká pro velké 

plochy
246215 Držák RAC X

Provozní kapaliny
206994 Mazivo TSL™ 0,25 l
253574 Konzervace čerpadla™ 1 l

ST MAX™ II PC Pro
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ST MAX™ II PC Pro
395. 395. 495. 495. 595.

se stojanem Hi Boy se stojanem Hi Boy Hi Boy
Objednací čísla: verze pro Evropu (230 V) 17E864 17E865 17E871 17E874 17E876
 Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)  – – 17E872 17E875 17E877
 Spojené království (110 V) – – 17E873 17E870 17E878
Max. Pracovní tlak v barech (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)
Max. Proudění kapaliny - l/min. (gpm) 2,0 (0,54) 2,0 (0,54) 2,3 (0,60) 2,3 (0,60) 2,6 (0,70)
Max. Velikost trysky - 1 pistole 0,023" 0,023" 0,025" 0,025" 0,027"
Hmotnost - kg (lb) 20,5 (45,1) 30 (66) 15 (34) 30 (66) 33 (73)
Výkon motoru - HP, bezuhlíkový stejnosměrný 1,0 1,0 1,2 1,2 1,6 
Minimální výkon generátoru - W 3500 3500 3750 3750 4000
Charakteristiky: Digitální displej ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 TiltBack™ / držák hadice / box na nářadí – ✓ / ✓ / ✓ – ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / ✓
 FastFlush™ / ProGuard™ + ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓
 Čerpadlo Endurance™ / ProConnect™ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓
 Verze SmartControl™ 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Všechny jednotky jsou expedovány kompletní a připravené ke stříkání:  
s pistolí 17Y043 Contractor PC™, tryskou LP517, držákem 246215 RAC X™,  
filtrem 287032 Easy-Out™ (otvory 60), hadicí 240794 BlueMax™ II (1/4" x 15 m),  
pistolovým nástrojem 15F446, nastavitelným klíčem 111733, 238049 TSL™  
(118 ml).


