ST MAX II PC Pro
™

Profi festők közepes méretű airless elektromos szóróberendezései

VÉGEZZEN EL TÖBB MUNKÁT KEVESEBB FÁRADTSÁGGAL
EGÉSZ NAPOS KÉNYELEM, KEZELHETŐSÉG ÉS KIVÁLÓ MÍNŐSÉGŰ MUNKA:
• Végezze le feladatait kevesebb fáradtsággal, hála az innovatív Contractor PC™ szórópisztoly kialakításnak.
• Tapasztalja meg a partnerek által preferált zöld alacsony nyomású fúvókák összes előnyét.
DOLGOZZON HATÉKONYABBAN:
• A digitális kijelzőn gyorsan le tudja olvasni a nyomást, a kiszórt liter mennyiséget , a felhasznált időt és a
diagnosztikához szükséges esetleges hibakódokat.
• A SmartControl™ rendszer segítségével a legszebb szórásképet tudja elérni.
MEGBÍZHATÓSÁG A MINDENNAPOKBAN:
• Támaszkodjon az iparági standardra: az Endurance™ szivattyú.
• Cseréljen szivattyúkat a helyszínen az exkluzív ProConnect™ segítségével.
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

Sikeres befejezés minden munkánál, minden nap!
szakemberek számára

Ideális társ a felújításhoz

Easy-Out™ szivattyúszűrő
-	A nagy szűrőfelület csökkenti a fúvókák eltömődésének számát,
és kiváló minőségű felületet biztosít
-	A belülről kifelé szűrő szűrők nem rogynak meg, és csak néhány
literrel tisztítanak
-	A függőleges kialakítású szűrő egyszerűen a zárófedéllel együtt
eltávolítható, és a festék nem ömlik ki

Amikor nagyobb produktivitásra
van szüksége közepes lakóházak
és egyszerűbb kereskedelmi
létesítmények festéséhez, az ST
Max™ II PC Pro garantálja a kívánt
teljesítményt. Kapható kompakt,
állványos változatban, illetve
funkciókban gazdagabb, kocsira
szerelt kivitelben, amely extraként
közvetlen szívóegységet, kitámasztót,
tömlőrögzítöt és szerszámosládát is
tartalmaz.

T akarítson meg időt a berendezés
tisztítása során:
The FastFlush™ szivattyútisztító
rendszer akár négyszer
gyorsabban tisztítja ki a
berendezést, mindössze fele
mennyiségű vizet felhasználva.

Az ST Max™ II PC Pro festékszórók
összes típusát Contractor PC™
szórópisztollyal, zöld alacsony
nyomásúSmarttips ™ fúvókával,
SmartControl-al, digitális kijelzővel,
szénkefe nélküli motorral, ProGuard™
áramingadozásvédővel és FastFlush™
gyorstisztítórendszerrel szállítjuk.

Beépített szerszámosláda
Kényelmes tárolás szerszámokhoz, fúvókákhoz, szűrőkhöz és további
tartozékokhoz, éppen ott, ahol a legnagyobb szüksége van rájuk
(Hi-Boy).

ST MAX II PC PRO FUNKCIÓK
A megbízható teljesítmény és
a kompakt kivitel együttesének
köszönhetően az ST Max II PC Pro
termékcsalád az ideális választás
családi házak beltéri festéséhez
vagy kisebb felújításhoz. Egyszerűen
szórhat szinte minden beltéri
festéket, lakkot, védőréteget és
zománcot.

Digitális kijelző
A digitális kijelzőn gyorsan le tudja olvasni
a nyomást, a kiszórt liter mennyiséget ,
a felhasznált időt és a diagnosztikához
szükséges esetleges hibakódokat.

Hopper

Tartós kocsikialakítás

Kényelmes 5,7 literes tartály, amely
minden egységgel kompatibilis

-	Az acél a vastag krómbevonatnak köszönhetően a mostoha körülményeknek is ellenáll
-	A visszahúzható fogantyú anyagtömlőtartóként is funkcionál a feltekert tömlő egyszerű levételéhez
-	A kényelmes bemenet akár 30 literes tartályból is lehetővé teszi a hígítatlan festék szívását
-	TiltBack™ eszköznek köszönhetően akár egyedül is kicserélheti a tartályt

Támogató:

ÉRJEN
MESSZEBBRE!

SmartControl 3.0 ProGuard™+-szal
-	A legjobb felületet és a legalacsonyabb
haladási sávot biztosítja bármilyen
nyomáson

JetRoller™

Az ideális renovációs eszköz

Bővítse szóróberendezését az új JetRoller
rendszerrel, amely a hengeres felhordás
és a szórás kombinálásával minimálisra
csökkenti a felhordási időt.
Az elterjedt 18 vagy 25 cm-es
hengerborításokkal használható.

ProGuard™+
A szóróberendezés-védő rendszer
védelmet nyújt a munkahely nem
megfelelő áramellátottsága vagy
szélsőséges áramingadozás
esetén (csak 230V-os modellek)

Előnyei:
-	Csökkenti a szórási ködöt
-	Nem kell nyújtózkodni
-	Nem kell létrára mászni és folyamatosan
fel- és lenyúlni
-	A nagyobb munkák a hagyományos
módszerekhez képest fele idő alatt
elvégezhetők

Félig levegős
gumikerekek
- A nehéz terepet
is leküzdik

A készlet tartalma: egy könnyű, levehető
hengerkeret, 50 cm-es hosszabbítószár,
CleanShot™ Shut-Off™ szelep, Inline™
szórópisztoly, fúvóka és fúvókatartó.

Contractor PC™
szórópisztoly
AZ EDDIGI LEGTARTÓSABB,
HOSSZAN TARTÓ SZÓRÓPISZTOLY.
Kiváló minőségű felület
➤É
 lvezze ki a zöld SmartTips

fúvókák előnyeit, amelyek
a partnerek által preferált
alacsony nyomású
technológia részét képezik

Végezze el a feladatot
könnyedén
➤ L egkisebb súly, legkönnyebb

Maximalizálja
a működési időt
➤K
 önnyedén cserélje ki

ravaszolás valamint állítható
ravaszhossz

a folyadék részt: egy
kazetta, nincs szerszám.

TIPP!
Ha gondoskodik
pótszivattyúról,
mindig be fogja tudni
fejezni a munkáját!

Ne vesztegessen időt és pénzt a szivattyúk javítása miatt.
A szivattyút 3 lépésben EGYEDÜL is könnyedén kicserélheti, ha bármilyen károsodás jelenne meg.

Gyors szivattyúcsere

1

2

3

Lazítsa meg
a szorítóanyát

Nyissa ki az ajtót, és
vegye le a szivattyút

Távolítsa el az
anyagtömlőt és
a szívócsövet

-	Csere 1 perc alatt a munkahelyen
-	Folyamatosan végezheti a szórást,
nem kell várnia a szervizre
-	Nincs felesleges csapszeg vagy alkatrész!

ST MAX™ II PC Pro
Az összes egység összeszerelve és szórásra készen kerül kiszállításra:

17Y043 Contractor PC™ szórópisztoly, LP517 fúvóka, 246215 RAC X™
fúvókatartó, 287032 Easy-Out™ szűrő (60 mesh), 240794 BlueMax™ II tömlő
(1/4" x 15m), 15F446 szórópisztoly-eszköz, 111733 állítható csavarkulcs,
238049 TSL™ (118 ml).

Alkatrészszámok: európai verzió (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
UK (110 V)
Max. Üzemi nyomás - bar (PSI)
Max. Folyadékáram - l/perc (gpm)
Max. Fúvókaméret - 1 szórópisztoly
Tömeg - kg (lb)
Motorteljesítmény - LE, szénkefe nélküli DC
Minimális generátorteljesítmény - W
Jellemzők: Digitális kijelző
TiltBack™ / tömlőtartó / szerszámosláda
FastFlush™ / ProGuard™ +
Endurance™ szivattyú / ProConnect™
SmartControl™ verzió

395

395

495

Állványos
17E864
–
–
227 (3300)
2,0 (0,54)
0,023"
20,5 (45,1)
1.0
3500
✓
–
✓/✓
✓/✓
3,0

Hi-Boy
17E865
–
–
227 (3300)
2,0 (0,54)
0,023"
30 (66)
1.0
3500
✓
✓/✓/✓
✓/✓
✓/✓
3,0

Állványos
17E871
17E872
17E873
227 (3300)
2,3 (0,60)
0,025"
15 (34)
1.2
3750
✓
–
✓/✓
✓/✓
3,0

ST MAX II PC Pro
495
595
Hi-Boy
17E874
17E875
17E870
227 (3300)
2,3 (0,60)
0,025"
30 (66)
1.2
3750
✓
✓/✓/✓
✓/✓
✓/✓
3,0

Hi-Boy
17E876
17E877
17E878
227 (3300)
2,6 (0,70)
0,027"
33 (73)
1.6
4000
✓
✓/✓/✓
✓/✓
✓/✓
3,0

Tartozékok
Hozza ki a legtöbbet berendezéséből professzionális tartozékaink használatával.
További részletes információkat keres? Tekintse meg Airless tartozékok című brosúránkat 300672

Contractor PC™ szórópisztoly
17Y043 két-, három- és négyujjas,
RAC X fúvókatartó és 517-es fúvóka,
60 mesh szűrő
17Y297 Contractor PC szórópisztoly-kazetta
Easy-Out™ szórópisztoly-szűrők
257129 30 mesh, szürke
287032 60 mesh, fekete
287033 100 mesh, kék
257130 200 mesh, piros
Easy-Out szivattyúszűrők
246425 30 mesh, szürke
246384 60 mesh, fekete (= standard)
246382 100 mesh, kék
246383 200 mesh, piros
BlueMax™ II tömlők
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
Tömlőcsatlakozók
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"
Hajlékony tömlők (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m

Fóliacsomagolás - ProConnect™ alsó
CleanShot™ RAC X™ hosszúszárú pisztoly
szivattyú
287026 90 cm
17C489 illeszkedik az összes ST Max™ II PC Pro 287027 180 cm
berendezéshez
RAC X fúvókahosszabbítók
ProGuard™+
287019 25 cm
24W090 230V, CEE 7/7, shuko
287020 40 cm
24W755 230 V, IEC320, többkábeles
287021 50 cm
287022 75 cm
Tartály
17H171 5,7 liter/állványos verzió
Külső hengerek (teljes)
24B250 5,7 liter/Hi-Boy verzió
6880095 30 cm rögzített
Pisztoly-/fúvóka-/tömlőkészletek
098085 45-90 cm teleszkópos
17Y051 Contractor PC szórópisztoly, 1/4" x 15 m
098084 90-180 cm teleszkópos
tömlő, 3/16" x 0,9 m hajlékony tömlő,
RAC X fúvókavédő, RAC X LP 517
Hengerkészlet
fúvóka, 60 mesh szűrő
245397 Rögzített, 50 cm-es beltéri henger 17Y220 Contractor PC szórópisztoly,
23 cm-es EvenFlow™ fej - 12 mm-es
3/16" x 7,5 m tömlő, 25 cm
fedél - InLine™ szórópisztoly
fúvókahosszabító, RAC X fúvókavédő,
RAC X FF LP 210 & 312 fúvóka,
Fúvókák és fúvókatartók
100 mesh szűrő + oldószeres készlet.
FF LPXXX Green RAC X finom felület
JetRoller™ rendszer
kialakításához használt fúvóka
0,5 m nagy teljesítményű hosszabbító
PAAXXX Blue RAC X professzionális légmentes
Inline™ szórópisztollyal:
fúvóka
24V490 henger 18 cm
WA12XX RAC X WideRac nagy felületekhez
24V491 henger 25 cm
246215 RAC X fúvókatartó
Inline™ szórópisztoly nélkül:
24V492 henger 18 cm
Folyadékok
24V493 henger 25 cm
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l
232123 1 m nagy teljesítményű hosszabbító
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