ST MAX II PC Pro
™

Bezgaisa elektrisko krāsu smidzinātāju klāsts profesionāliem
darbuzņēmējiem vidēji lieliem krāsošanas darbiem

LIELĀKS PAVEIKTO DARBU APJOMS AR MAZĀKU PIEPŪLI
KOMFORTS, KONTROLE UN IZCILI KVALITATĪVA APDARE VISAS DIENAS GARUMĀ:
• Pateicoties jaunajai Contractor PC™ pistoles konstrukcijai, apdares darbi tagad ir mazāk nogurdinoši.
• Iegūstiet visas priekšrocības ar krāsotāju iecienītajām zaļajām zemspiediena sprauslām.
STRĀDĀJIET GUDRĀK:
• Izmantojot uzstādīto digitālo displeju, ātri nolasiet spiedienu, litrus, stundas, diagnostikas un kļūdu ziņojumus.
• Izmantojot SmartControl™, iegūstiet vislabāk nostrādāto virsmu un zemāko nejutības zonu pie jebkura spiediena
UZTICAMS KATRU DIENU:
• Varat paļauties uz industrijas standartu: Endurance™ sūkni.
• Varat pats nomainīt sūkņus objektā, izmantojot ekskluzīvo ProConnect™ tehnoloģiju.

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

Paveic visus darbus katru dienu!
profesionāļiem

Teicams palīgs
renovēšanas darbos

Sūkņa filtrs Easy-Out™
-	Lielais filtrēšanas laukums samazina sprauslu aizsērējumus un
nodrošina kvalitatīvu apdari
-	Apvērsta filtra konstrukcija no iekšpuses novērš filtra saplīšanas
iespēju un nav jātīra pēc dažiem litriem materiāla
-	Vertikālā filtra konstrukcija ļauj to vienkārši noņemt kopā ar vāciņu,
kā arī novērš krāsas izšļakstīšanos

Ikreiz, kad jums būs nepieciešama
lielāka darba produktivitāte, lai
paveiktu darbus vidēja izmēra
dzīvojamo ēku platībās, kā arī
komerciālos darbus, ST Max™ II PC
Pro nodrošinās vēlamo izpildījumu.
Iekārta pieejama kompakta statīva
versijā vai arī ratiņu versijā ar
vairākām funkcijām, un tā aprīkota
ar tiešo sūknēšanas funkciju,
balsteni, statīvu šļūtenes uztīšanai
un instrumentu kārbu kā papildu
ieguvumiem.

Ietaupiet laiku, tīrot savu ierīci!
Sūkņu tīrīšanas sistēma
FastFlush™ attīra iekārtu līdz pat
četras reizes ātrāk, izmantojot uz
pusi mazāk ūdens.

Mēs aprīkojām visus ST Max™ II
PC Pro pulverizatorus ar Contractor
PC™ pistoli ar zaļajām zemspiediena
Smarttips™ sprauslām, SmartControl,
digitālo displeju, bezkontakta motoru,
ProGuard™ un FastFlush™ – tas viss
tieši jums.

Iebūvēta instrumentu kārba
Ērts glabāšanas nodalījums, kurš ļauj visparocīgākajā vietā varat glabāt
instrumentus, sprauslas, filtrus un piederumus (Hi-Boy).

ST MAX II PC PRO FUNKCIJAS
Izsmidzināšanas iekārtu ST Max
II PC Pro klāsts ir ideāli piemērots
iekšdarbiem mazās dzīvojamās
ēkās un telpās. Ar šo iekārtu
varat izsmidzināt gandrīz jebkuras
iekštelpu krāsas, lakas un emaljas.

Digitālais displejs
Izmantojot uzstādīto digitālo displeju,
ātri nolasiet spiedienu, litrus, stundas,
diagnostikas un kļūdu ziņojumus.

Tvertne

Izturīgs ratiņu korpuss

Ērta 5,7 litru tvertne, saderīga ar visām
iekārtām

-	Biezs un hromēts tērauds, kas piemērots smagiem darba apstākļiem
-	Ievelkamais rokturis, kas izmantojams arī šļūtenes uztīšanai un atvieglo satītas šļūtenes noņemšanu
-	Iesūcēja uzgalis ļauj sūknēt neatšķaidītu krāsu (no spaiņiem līdz 30 litriem)
-	Ar TiltBack™ sistēmu krāsu spaini ērti var nomainīt arī viens cilvēks

Nodrošina:

PAPLAŠINIET
DARBĪBAS
DIAPAZONU!

SmartControl 3.0 ar ProGuard™ +
-	Jebkādā spiedienā sniedz labākos
pēcapstrādes rezultātus un zemāko
spiediena krituma nestrādes zonu

JetRoller™

Vispiemērotākais darbarīks
renovācijām

ProGuard™ +

Pagariniet smidzinātāju, pievienojot
„JetRoller”, un saīsiniet krāsu
uzklāšanas laiku, apvienojot rullēšanas
un smidzināšanas darbus.
Der parastie 18 cm vai 25 cm
rullīšu apvalki.

Smidzinātāja aizsardzības sistēma
pasargā pret augstu vai zemu
elektroenerģijas barošanas sistēmu
objektā (tikai 230 V modeļiem)

Priekšrocības:
-	mazina krāsas nonākšanu tai
neparedzētās vietās;
-	nav jāsniedzas;
-	nav jāpakāpjas un pastāvīgi jāstiepjas
uz augšu un uz leju;
-	paveic lielos darbus uz pusi īsākā laikā,
nekā strādājot ar parastajām metodēm.

Puspneimatiskie riteņi
-	Viegli ripināms uz
nelīdzena seguma

Komplektācijā ietilpst viegla, noņemama
rullīšu skava, 50 cm garš pagarinātājs,
CleanShot™ Shut-Off™ vārsts, Inline™
pistole, izsmidzināšanas sprausla un
sprauslas turētājs.

Pistole Contractor™
VISILGĀK KALPOJOŠĀ UN IZTURĪGĀKĀ
PISTOLE, KĀDA LĪDZ ŠIM RADĪTA.
Vislabākā
apdares kvalitāte
➤ Izbaudiet visas
priekšrocības, ko sniedz
zaļās SmartTips sprauslas,
kas ir krāsotāju iecienītākā
zemspiediena tehnoloģija
visā pasaulē

Pabeidziet darbus ātrāk
un ar mazāku nogurumu
➤V
 ieglākā iekārta ar

Maksimāla darbspēja

PADOMS!

➤V
 arat ērti pašrocīgi nomainīt

visvieglāk nospiežamo
mēlīti un mēlītes gājiena
regulēšanas iespēju

šķidrumu tvertni - viena
kasetne, nekādu darbarīku.

Ja jums līdzi būs
sagatavots rezerves
sūknis, jūs vienmēr
pabeigsit visus
darbus laikā!

Vairs nekāda zaudēta laika un līdzekļu, remontējot sūkni.
Ja konstatēts bojājums, nomainiet sūkni PATS, veicot 3 vienkāršas darbības.

Ātri nomaināms sūknis

1

2

3

Atskrūvējiet fiksējošo
uzgriezni

Atveriet durtiņas un
izņemiet sūkni

Atvienojiet šļūteni un
iesūkšanas cauruli

- 1 minūtes laikā uz vietas
nomaināms sūknis
- V arat turpināt darbu,
nevis gaidīt servisu
-N
 av tapu vai citu detaļu,
ko viegli pazaudēt

ST MAX II PC Pro
™

Visas iekārtas tiek piegādātas saliktas un gatavas darbam:

ar 17Y043 Contractor PC™ pistoli, LP517 sprauslu, 246215 RAC X™ sprauslas
turētāju, 287032 Easy-Out™ filtru (caurlaidība - 60), 240794 BlueMax™ II šļūtene
(1/4" x 15 m), 15F446 pistoles darbarīks, 111733 regulējama atslēga,
238049 TSL™ (118 ml).

Detaļu numuri: EURO versijai (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
Apvienotā Karaliste (110 V)
Maks. darba spiediens - bāri (PSI)
Maks. šķidruma plūsma - l/min (gpm)
Maks. sprauslas izmērs - 1 pistole
Svars - kg (lbs)
Motora jauda - ZS, bezkontaktu līdzstrāvas motors
Minimālās prasības ģeneratoram - W
Funkcijas: Digitālais displejs
TiltBack™/šļūtenes statīvs/instrumentu kārba
FastFlush™/ProGuard™ +
Endurance™ sūknis/ProConnect™
SmartControl™ versija

395

395

495

Uz statīva
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

Uz statīva
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

Piederumi
Izmantojiet aprīkojumu maksimāli efektīvi - lietojiet profesionālus piederumus.
Nepieciešama plašāka informācija? Skatiet mūsu bezgaisa piederumu brošūru 300672

Pistole Contractor™
Iepakojumā - ProConnect™ sūkņa apakšdaļa
2, 3 vai 4 pirkstu 17Y043, sprauslas turētājs RAC X 17C489 ir saderīgs ar visiem ST Max™ II PC Pro
un sprausla 517 LP, filtra caurlaidība 60 mesh
modeļiem
17Y297 Contractor PC pistoles kasetne
ProGuard™ +
24W090 230 V, CEE 7/7, Shuko
Easy-Out™ pistoļu filtri
24W755 230V, IEC320, vairākvadu
257129 caurlaidība 30, pelēks
287032
287033
257130

caurlaidība 60, melns
caurlaidība 100, zils
caurlaidība 200, sarkans

Sūkņa filtri Easy-Out
246425 caurlaidība 30, pelēks
246384 caurlaidība 60, melns (= standarts)
246382 caurlaidība 100, zils
246383 caurlaidība 200, sarkans
BlueMax™ II šļūtenes
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
Šļūteņu savienotāji
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"
Elastīgās šļūtenes (230 bāri)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m

Tvertne
17H171
24B250

5,7 litru/statīva versija
5,7 litru/Hi-Boy versija

Pistoles, sprauslu un šļūteņu komplekts
17Y051 Contractor PC pistole, 1/4" x 15 m
šļūtene, 3/16" x 0,9 m elastīgā šļūtene,
RAC X sprauslas turētājs, RAC X LP 517
sprausla, filtra caurlaidība 60 mesh
17Y220 Contractor PC pistole, 3/16" x 7,5 m
šļūtene, 25 cm uzgaļa pagarinātājs,
RAC X sprauslas turētājs, RAC X FF LP
210 un 312 sprausla, filtra caurlaidība
100 mesh + šķīdinātāja komplekts.
JetRoller sistēma
Ļoti izturīgs 0,5 m garš pagarinātājs
ar Inline™ pistoli:
24V490 rullītis 18 cm
24V491 rullītis 25 cm
bez Inline™ pistoles:
24V492 rullītis 18 cm
24V493 rullītis 25 cm
™

232123

Ļoti izturīgs 1 m garš pagarinātājs

CleanShot™ RAC X™ pistole ar kātu
287026 90 cm
287027 180 cm
RAC X sprauslu pagarinātāji
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm
Rullīši āra darbiem (komplekts)
6880095 30 cm fiksētais
098085 45-90 cm teleskopiskais
098084 90-180 cm teleskopiskais
Rullīšu komplekts
245397 Fiksēts 50 cm iekšdarbu rullītis, 23 cm
EvenFlow™ galviņa, 12 mm apvalks,
InLine™ pistole
Sprauslas un sprauslu turētāji
FF LPXXX Zaļa RAC X sprausla augstas kvalitātes
apdarei
PAAXXX Zila RAC X sprausla profesionāliem
bezgaisa pārklājumiem
WA12XX RAC X WideRac, lielām virsmām
246215 RAC X sprauslu turētājs
Šķidrumi
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Visa rakstiskā un vizuālā informācija šajā dokumentā ir balstīta uz jaunāko informāciju par produktiem, kas pieejami publikācijas brīdī. Graco patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
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