ST MAX II PC Pro
™

Udvalg af mellemstore elektriske Airless-anlæg
til den professionelle maler

FÅ MERE ARBEJDE FRA HÅNDEN ‑ MED MINDRE TRÆTHED
BEHAGELIG ARBEJDSSTILLING, PERFEKT STYRING OG FREMRAGENDE FINISH - HELE DAGEN:
• Udfør dit arbejde med mindre træthed takket være det innovative Contractor PC™-pistoldesign.
• Oplev alle fordelene ved de professionelle maleres fortrukne grønne lavtryksdyser.
ARBEJD SMARTERE:
• Aflæs hurtigt tryk, liter, timer, diagnoser og fejlbeskeder med det installerede digitale display.
• Få den bedste finish og det laveste dødbånd ved alle tryk med SmartControl™
DRIFTSSIKKERHED I HVERDAGEN:
• Stol på branchestandarden: Endurance™-pumpe.
• Skift selv farvesektion på arbejdsstedet med den eksklusive ProConnect™.

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

ST MAX II PC Pro

Afslut hver eneste opgave, hver dag!
for professionelle

Din perfekte
"arbejdskammerat"
til renoveringsopgaver

Easy-Out™-pumpefilter
-	Det store filterområde reducerer dysetilstopning og sikrer en finish i
høj kvalitet
-	Filtre med indefra og ud-filtrering falder ikke sammen, så de skal ikke
renses efter blot et par få liter
-	Lodret filterdesign betyder, at filteret helt enkelt fjernes sammen med
hætten, så du undgår spild

Når du har brug for større
produktivitet for at kunne håndtere
mellemstore projekter i boliger og
lettere erhvervsprojekter, leverer ST
Max™ II PC Pro den ydeevne, du gerne
vil have. Den findes i en udgave med
et kompakt stativ og en vognudgave
med flere funktioner, herunder
direkte opsugning, støtteben,
slangeholder og en værktøjskasse
som ekstraudstyr.

Spar tid under rengøring af
anlægget:
FastFlush™pumperensningssystemet
rengør anlægget op til fire gange
hurtigere, med kun halvt så
meget vand.

Vi har udstyret alle ST Max™ II PC Pro
sprøjter med en Contractor PC™ -pistol med grønne lavtryks-Smarttips™,
SmartControl, et digitalt display, kulløs motordesign, ProGuard™ og FastFlush™ - kun til dig.

Indbygget værktøjskasse
Praktisk opbevaringskasse til opbevaring af værktøj, dyser, filtre og
tilbehør, hvor du har mest brug for dem (Hi-Boy).

ST MAX II PC PRO - FUNKTIONER
Kombinationen af pålidelig drift
og kompakt konstruktion betyder,
at ST Max II PC Pro-serien er det
perfekte anlæg til malerarbejde i
huse og til mindre boligopgaver.
Du kan nemt sprøjtemale så godt
som alle typer maling, lak, fernis og
emalje.

Materialebeholder
En praktisk 5,7 liter fødetragt,
kompatibel med alle enheder

Digitalt display
Aflæs hurtigt tryk, liter, timer, diagnoser og
fejlbeskeder med det installerede digitale
display

Slidstærkt vogndesign
-	Tyk forkromning over stål gør anlægget modstandsdygtigt i barske miljøer
- Det udtrækkelige håndtag fungerer også som slangeholder, så den oprullede slange nemt kan aftages
-	Nem indsugning muliggør opsugning af ufortyndet maling (fra spande med op til 30 liter)
-	TiltBack™ sørger for, at en enkelt mand nemt kan skifte spand

Baseret på:

NÅ ENDNU
LÆNGERE!

SmartControl 3.0 med ProGuard™+
-	Leverer den bedste finish og laveste
dødbånd ved et hvilket som helst tryk

JetRoller™

Det perfekte renoveringsværktøj
Udvid dit anlæg ved hjælp af JetRollersystemet, og minimer påføringstiden ved
at kombinere rullepåføring og sprøjtemaling
i én proces.
Bruger rulleoverflader på 18 og 25 cm,
der er almindeligt tilgængelige.

ProGuard™+
Anlægsbeskyttelsessystem beskytter
mod dårlige eller ekstreme strømforhold
på arbejdsstedet (kun 230 V-modeller)

Fordele:
-	Mindre sprøjtestøv
-	Du skal ikke længere strække dig
- Du skal ikke længere dyppe rullen i spanden
-	Få afsluttet store projekter på den halve tid
i forhold til traditionelle metoder

Luftfyldte dæk
-	gør det nemt at
rulle vognen, selv
i vanskeligt terræn

I sættet medfølger en aftagelig letvægtsrulleramme, 50 cm forlænger, CleanShot™
Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprøjtedyse
og dyseholder.

Contractor PC™-pistol
VORES HIDTIL
MEST HOLDBARE PISTOL
Bedste
behandlingskvalitet
➤G
 læd dig over alle fordelene

ved de grønne SmartTips ‑
den lavtryksteknologi,
professionelle over hele
verden foretrækker

Færdiggør opgaverne
hurtigere med mindre
træthed
➤ L aveste vægt, letteste

Maksimer driftstiden

TIP!

➤U
 dskift nemt selv

malingssektionen: én
patron, intet værktøj.

aftrækkertryk og
aftrækkerlængdejustering

Når du har en ekstra
farvesektion klar, kan
du altid blive færdig
med dit projekt!

Slut med spildtid og med at betale for reparation af farvesektioner.
Du udskifter nemt SELV farvesektionen i tre nemme trin, hvis der opstår skader.

Hurtig udskiftning af farvesektion

1.
Løsn
spændemøtrikken

2.
Åbn lågen,
og udtag pumpen

3.
Afmonter slange
og sugerør

-	Udskiftning på ét minut, på stedet
-	Nu kan du fortsætte arbejdet i stedet
for at skulle vente på service
-	Der er ingen stifter eller smådele,
der kan blive væk!

ST MAX II PC Pro
™

Alle enheder sendes komplette og klar til brug:

med17Y043 Contractor PC™-pistol, LP517-dyse, 246215 RAC X™-dyseholder,
287032 Easy-Out™-filter (60 mesh), 240794 BlueMax™ II-slange (1/4" x 15 m),
15F446-pistolværktøj, 111733-skiftenøgle, 238049 TSL™ (118 ml).

Varenumre: til Euro-version (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
UK (110 V)
Maks. arbejdstryk - bar (PSI)
Maks. maleflow - l/min. (gpm)
Maks. dysestørrelse ‑ 1 pistol
Vægt - kg (lbs)
Motorklassificering - hk
Minimum generatorkrav - W
Funktioner: Digitalt display
TiltBack™/Slangeholder/Værktøjskasse
FastFlush™/ProGuard™ +
Endurance™-pumpe/ProConnect™
SmartControl™-version

ST MAX II PC Pro
495
595

395

395

495

Stativ

Hi-Boy

Stativ

Hi-Boy

Hi-Boy

17E864
–
–
227 (3300)
2,0 (0,54)
0,023"
20,5 (45,1)
1,0 kulfri DC
3500
✓
–
✓/✓
✓/✓
3.0

17E865
–
–
227 (3300)
2,0 (0,54)
0,023"
30 (66)
1,0 kulfri DC
3500
✓
✓/✓/✓
✓/✓
✓/✓
3.0

17E871
17E872
17E873
227 (3300)
2,3 (0,60)
0,025"
15 (34)
1,2 kulfri DC
3750
✓
–
✓/✓
✓/✓
3.0

17E874
17E875
17E870
227 (3300)
2,3 (0,60)
0,025"
30 (66)
1,2 kulfri DC
3750
✓
✓/✓/✓
✓/✓
✓/✓
3.0

17E876
17E877
17E878
227 (3300)
2,6 (0,70)
0,027"
33 (73)
1,6 kulfri DC
4000
✓
✓/✓/✓
✓/✓
✓/✓
3.0

Tilbehør
Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge vores professionelle tilbehør.
Har du brug for mere detaljerede oplysninger? Se vores brochure om Airless-tilbehør 300672

Contractor PC™-pistol
17Y043 2-3-4 fingre, RAC X-dyseholder og
517 LP-dyse, 60 mesh-filter
17Y297 Contractor PC-pistolpatron
Easy-Out™-pistolfiltre
257129 30 mesh, grå
287032 60 mesh, sort
287033 100 mesh, blå
257130 200 mesh, rød
Easy-Out™-pumpefiltre
246425 30 mesh, grå
246384 60 mesh, sort (= standard)
246382 100 mesh, blå
246383 200 mesh, rød
BlueMax™ II-slanger
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
Slangestudser
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"
Forslange (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m

Komplet farvesektion ProConnect™-farvesektion
17C489 passer til alle ST Max™ II PC Pro

CleanShot™ RAC X™-stangpistol
287026 90 cm
287027 180 cm

ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, multi-cord

RAC X-dyseforlængere
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Materialebeholder
17H171 5,7 liter/Stativversion
24B250 5,7 litre/Hi-Boy-version
Sæt med pistol-dyse-slange
17Y051 Contractor PC-pistol, 1/4" x 15 m
slange, 3/16" x 0,9 m forslange,
RAC X-dyseholder, RAC X LP 517-dyse,
60 mesh-filter
17Y220 Contractor PC-pistol, 3/16" x 7,5 m
slange, 25 cm dyseforlænger,
RAC X-dyseholder, RAC X FF LP
210- og 312-dyse, 100 mesh-filter +
opløsningsmiddelsæt.
JetRoller™-system
0,5 m Heavy Duty-rør
med Inline™-pistol:
24V490 rulle 18 cm
24V491 rulle 25 cm
uden Inline™-pistol:
24V492 rulle 18 cm
24V493 rulle 25 cm
232123

Rullesæt til tykke materialer (komplet)
6880095 30 cm fast
098085 45-90 cm teleskop
098084 90-180 cm teleskop
Rullesæt
245397 Fast indendørsrulle 50 cm EvenFlow™-hoved 23 cm Dæksel 12 mm - InLine™-pistol
Dyser og dyseholdere
FF LPXXX Grøn RAC X Fine Finish-dyse
PAAXXX Blå RAC X professionel Airless-dyse
WA12XX RAC X WideRac, til store overflader
246215 RAC X-dyseholder
Væsker
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l (rensevæske)

1 m Heavy Duty-forlænger
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Hver gang du handler hos Graco,
får du vores førsteklasses kundeservice
med i købet.

