„ST MAX II PC Pro“
™

Vidutinio dydžio elektrinės beorės dažų purškimo sistemos,
skirtos profesionaliems dažymo darbams

DAUGIAU NUVEIKTŲ DARBŲ ĮDEDANT MAŽIAU PASTANGŲ
VISĄ DIENĄ - PATOGUMAS, KONTROLĖ IR IŠSKIRTINĖ APDAILA:
• Dėl naujoviško „Contractor PC™“ pistoleto dizaino atlikite darbus įdėdami mažiau pastangų.
• Išbandykite visus rangovų mėgstamų žalių mažo slėgio dažymo galvučių privalumus.
IŠMANESNIS DARBAS
• Įrengtas skaitmeninis ekranas greitai parodo slėgį, litrus, valandas, diagnostikos ir klaidų pranešimus.
• Naudodami „SmartControl™“ geriausiai atliksite apdailos darbus ir pasieksite mažiausią nejautrumo zoną esant bet
kokiam slėgiui.
PATIKIMUMAS KASDIEN:
• Pasitikėkite sektoriaus standartu: „Endurance™“ pompa.
• Patys pakeiskite pompa darbo vietoje, naudodami išskirtinį „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“
Puikus „bičiulis“
jūsų remonto darbuose
Kai jums reikės padidinti našumą,
norint susidoroti su vidutinio
dydžio gyvenamųjų namų ir lengvų
komercinių pastatų projektų darbais,
reikiamas eksploatacines savybes
užtikrins „ST Max™ II PC Pro“. Jis
sumontuotas ant kompaktiško
stovo arba kaip pagerintas modelis
ant vežimėlio su tiesioginiu dažų
įsiurbimu, vežimėlio atlenkimo
atrama, žarnos suvyniojimo funkcija
ir įrankių dėže.
Visi „ST Max™ II PC Pro“ purkštuvai
turi „Contractor PC™ “ pistoletą su
žaliomis žemo slėgio galvutėmis
„Smarttips ™ “, „SmartControl“,
skaitmeninį ekraną, variklio be
šepetėlių dizainą, „ProGuard™“ ir
„FastFlush™“ – tai, ko jums reikia.

„ST MAX II PC PRO“ SAVYBĖS
„ST Max II PC Pro“ modeliai puikiai
tinka gyvenamųjų namų vidaus
apdailai ir smulkiems tokių patalpų
remontams. Jūs galite be jokio vargo
purkšti beveik visus vidaus apdailos
dažus, lakus ir emalį.

Baikite kiekvieną darbą, kiekvieną dieną!
profesionalams

„Easy-Out™“ pompos filtras
-	Dėl didelio filtravimo ploto galvutė rečiau kemšasi ir galima
kokybiškai purkšti dangas
-	„Iš vidaus į išorę“ konstrukcijos filtrai neplyšta ir išplaunami vos
keliais litrais
-	Vertikalios konstrukcijos filtras lengvai išimamas kartu su dangteliu;
taip išvengiama išsiliejimų

Sutaupysite laiko plaudami
įrenginį:
„FastFlush™“ pompos plovimo
sistema išplauna įrenginį iki
keturių kartų greičiau ir naudoja
tik pusę reikiamo vandens kiekio.

Įrankių dėžė ant įrenginio
Patogioje laikymo dėžėje galite laikyti dažniausiai naudojamus įrankius,
dažymo galvutes, filtrus ir priedus („Hi-Boy“).

Skaitmeninis ekranas
Įrengtas skaitmeninis ekranas greitai parodo
slėgį, litrus, valandas, diagnostikos ir klaidų
pranešimus.

Integruota talpa

Patvari vežimėlio konstrukcija

Patogi 5,7 litro talpa, tinkama visiems
įrenginiams

-	Storas chromo sluoksnis, kad atlaikytų sunkias darbo sąlygas
-	Ant ištraukiamos rankenos galima suvynioti žarną ir paprastai ją nuimti
-	Patogus įsiurbimo įtaisas leidžia įsiurbti neatskiestas medžiagas (iš iki 30 litrų talpos kibirų)
-	„TiltBack™“ sistema leidžia vienam asmeniui lengvai pakeisti kibirą

Tiekiama:

PASIEKITE
TOLIAU!

„SmartControl 3.0“ su
„ProGuard™+“
-	Geriausia apdaila ir mažiausia
nejautrumo zona bet kokiu slėgiu

„JetRoller™“

Tobulas remonto įrankis
Išplėskite purkštuvo galimybes su
„JetRoller“ ir sutrumpinkite volavimo
laiką, sujungę volavimą ir purškimą
į vieną operaciją.
Naudojami įprastiniai 18 ar 25 cm
pločio voleliai.

ProGuard™+
Purkštuvo apsaugos sistema apsaugo nuo
prastų ar ekstremalių maitinimo įtampos
sąlygų darbo vietoje (tik 230 V modeliai)

Privalumai:
-	Sumažinamas išpurškiamų dažų rūkas
-	Lengviau pasiekti sunkiai prieinamas
vietas
-	Nereikia pasilypėti ir nuolat lankstytis
dažant
-	Didelius darbus užbaigsite dvigubai
greičiau nei tradiciniais būdais

Pusiau pneumatiniai
ratai
-	Lengvai rieda nelygiu
paviršiumi

Rinkinį sudaro lengvas nuimamas volelio
rėmas, 50 cm ilgintuvas, „CleanShot™
Shut-Off“™ sklendė, „Inline™“ pistoletas,
purkštuvo antgalis ir laikiklis.

„Contractor PC™“
pistoletas
ILGIAUSIAI NAUDOJAMAS IR
PATVARIAUSIAS PISTOLETAS
Aukštos kokybės apdaila

➤M
 ėgaukitės žalių purkštukų

„SmartTips“ privalumais visame pasaulyje rangovų
vertinama žemo slėgio
technologija

Užbaikite darbus greičiau,
patirdami mažesnį
nuovargį
➤M
 ažiausias svoris,

Maksimaliai padidinkite
naudojimo trukmę
➤ L engvai patys pakeiskite

lengviausias gaiduko
paspaudimas ir gaiduko ilgio
reguliavimas

skysčių valdymo dalį: viena
kasetė, nereikalingi įrankiai.

PATARIMAS!
Turėdami paruoštą
atsarginę pompą visada
galėsite užbaigti darbą!

Daugiau nereikės švaistyti laiko ar pinigų dėl pompos remonto.
Įvykus bet kokiam pompos gedimui lengvai pakeisite ją PATYS trimis veiksmais.

Greitas pompos pakeitimas

1

2

3

Atlaisvinkite
prispaudimo veržlę

Atidarykite dureles ir
išimkite pompą

Nuimkite žarną ir
įsiurbimo vamzdelį

-	Vienos minutės trukmės darbas vietoje
-	Užuot laukę techninės pagalbos,
galėsite purkšti toliau
-	Nepamesite jokių kaiščių ar dalių!

„ST MAX™ II PC Pro“
Visi įrenginiai pristatomi sukomplektuoti ir paruošti purkšti:

su „17Y043 Contractor PC™“ pistoletu, LP517 antgaliu, „246215 RAC X™“
laikikliu, 287032 „Easy-Out™“ filtru (60 tinkleliu), 240794 „BlueMax™ II“ žarna
(1/4 col. x 15 m), 15F446 pistoletu, 111733 reguliuojamu raktu, 238049 TSL™
(118 ml).

Dalių numeriai: EURO versija (230 V)
„Multi x4“: IT-CH-DK-UK (230 V)
JK (110 V)
Maks. darbinis slėgis, bar (PSI)
Maks. našumas, l/min (gal./min)
Maks. galvutės dydis (1 pistoletas)
Svoris, kg (svarai)
Vardinė variklio galia, kW (AG), be šepetėlių, nuolatinės srovės
Generatoriaus galia ne mažesnė kaip (W)
Savybės: „Skaitmeninis ekranas
„TiltBack™“ / žarnos laikiklis / įrankių dėžė
„FastFlush™“ / „ProGuard™ +“
„Endurance™“ pompa / „ProConnect™“
SmartControl™“ versija

395

395

495

Stovas
17E864
–
–
227 (3 300)
2,0 (0,54)
0,023 col.
20,5 (45,1)
1,0
3 500
✓
–
✓/✓
✓/✓
3,0

„Hi-Boy“
17E865
–
–
227 (3 300)
2,0 (0,54)
0,023 col.
30 (66)
1,0
3 500
✓
✓/✓/✓
✓/✓
✓/✓
3,0

Stovas
17E871
17E872
17E873
227 (3 300)
2,3 (0,60)
0,025 col.
15 (34)
1,2
3 750
✓
–
✓/✓
✓/✓
3,0

„ST MAX II PC Pro“
495
595
„Hi-Boy“
17E874
17E875
17E870
227 (3 300)
2,3 (0,60)
0,025 col.
30 (66)
1,2
3 750
✓
✓/✓/✓
✓/✓
✓/✓
3,0

„Hi-Boy“
17E876
17E877
17E878
227 (3 300)
2,6 (0,70)
0,027 col.
33 (73)
1,6
4 000
✓
✓/✓/✓
✓/✓
✓/✓
3,0

PRIEDAI
Norėdami geriau išnaudoti įrangą, naudokite profesionalams skirtus priedus:

Reikia papildomos informacijos? Visą reikalingą informaciją rasite brošiūroje 300672 „Beorių sistemų priedai“

„Contractor PC™“ pistoletas
Lizdinė pakuotė 17Y043 2-3-4 pirštų, „RAC X“ laikiklis ir 517 LP „ProConnect™“ apatinė pompa
dažymo galvutė, 60 tinklinis filtras
17C489 tinka visiems „ST Max™ II PC Pro“
17Y297 „Contractor PC“ pistoleto kasetė
ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, „shuko“ laidas
„Easy-Out™“ pistoleto filtrai
24W755 230 V, IEC320, daugiagyslis
257129 30 tinklinis, pilkas
287032 60 tinklinis, juodas
Talpa
287033 100 tinklinis, mėlynas
17H171 5,7 litrų / stovo versija
257130 200 tinklinis, raudonas
24B250 5,7 litrų / „Hi-Boy“ versija
„Easy-Out“ pompos filtrai
246425 30 tinklinis, pilkas
246384 60 tinklinis, juodas (standartinis)
246382 100 tinklinis, mėlynas
246383 200 tinklinis, raudonas
„BlueMax™ II“ žarnos
214698 3/16 col. x 7,5 m
240794 1/4 col. x 15 m
241272 1/4 col. x 20 m
223771 1/4 col. x 30 m
Žarnų jungtys
156971 1/4 col. x 1/4 col.
157350 1/4 col. x 3/8 col.
Lanksčios žarnos (230 bar)
238358 3/16 col. x 0,9 m
238959 3/16 col. x 1,4 m
238359 3/16 col. x 1,8 m

Pistoletas - galvutė - žarnų rinkiniai
17Y051 „Contractor PC“ pistoletas, 1/4 col. x
15 m žarna, 3/16 col. x 0,9 m žarnelė,
RAC X laikiklis, RAC X LP 517 galvutė,
60 tinklinis filtras
17Y220 „Contractor PC“ pistoletas, 3/16 col. x
7,5 m žarna, 25 cm galvutės ilgintuvas,
RAC X laikiklis, RAC X FF LP 210 ir
312 galvutė, 100 tinklinis filtras +
tirpiklio rinkinys.
JetRoller™ sistema
0,5 m ypač tvirtas ilgintuvas
su „Inline™“ pistoletu:
24V490 volelis 18 cm
24V491 volelis 25 cm
be „Inline™“ pistoleto:
24V492 volelis 18 cm
24V493 volelis 25 cm
232123

1 m ypač tvirtas ilgintuvas

CleanShot™ RAC X™ pistoletas su ilgintuvu
287026 90 cm
287027 180 cm
„RAC X“ dažymo galvutės pailginimo
elementai
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm
Eksterjero darbams skirti voleliai (rinkinys)
6880095 30 cm su pastovaus ilgio kotu
098085 45-90 cm su teleskopiniu kotu
098084 90-180 cm su teleskopiniu kotu
Volelių rinkinys
245397 fiksuotas vidaus apdailos volelis,
skersmuo 50 cm - „EvenFlow™“
galvutė 23 cm - plaukelis 12 mm „InLine™“ pistoletas
Dažymo galvutės ir laikikliai
FF LPXXX „Green RAC X“ subtilios apdailos
galvutė
PAAXXX „Blue RAC X“ profesionali beorė galvutė
WA12XX RAC X „WideRac“, skirta dideliems
paviršiams
246215 RAC X laikiklis
Skysčiai
206994 TSL™ 0,25 l
253574 „Pump Armor™“ 1 l
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