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

Middelgrote elektrische airless verfspuittoestellen  
voor professionele schilders

GENIET STEEDS VAN COMFORT, CONTROLE EN EEN UITZONDERLIJKE AFWERKING:
• Klaar uw klussen met minder moeite dankzij het innovatieve ontwerp van het Contractor-PC™-pistool. 
• Ervaar alle voordelen van groene, lagedruktips waar schildersbedrijven de voorkeur aan geven.

SLIMMER WERKEN:
• Lees snel drukwaarden, liters, uren, diagnostiek en foutmeldingen af met de geïnstalleerde digitale display.
• Zorg met SmartControl™ voor de beste afwerking en laagste dode band bij alle drukwaarden.

VOORTDURENDE BETROUWBAARHEID:
• Vertrouw op de industriële standaard: de Endurance™-pomp. 
• Verwissel zelf de pompen op de werkvloer met de exclusieve ProConnect™-technologie.

KRIJG MEER GEDAAN MET MINDER MOEITE

ST MAX™ II PC Pro



ST MAX II PC Pro Klaar uw klussen dag na dag!  
voor professionals

Materiaaltrechter  
Een handige materiaaltrechter van 5,7 
liter, compatibel met alle units

Uw ideale vriend  
voor renovatieklussen

Wanneer u meer productiviteit nodig  
h e b t  o m  m i d d e l g r o t e 
k lussen b innenshu is  en 
lichte commerciële projecten  
af te handelen, biedt ST Max™ II 
PC Pro de prestaties die u zoekt. 
Deze toestellen zijn beschikbaar 
in een compacte, staande 
uitvoering en een kar-uitvoering 
met bijkomende functies, directe 
aanzuiging, een inklapbare steun, 
een manuele slanghaspel en een 
gereedschapskist. 

Wij hebben alle ST Max™ II PC Pro-
spuitpistolen uitgerust met een 
Contractor PC™-pistool met groene 
Smarttips™ die werken bij lage 
druk, SmartControl, een digitale 
display, een motorontwerp zonder 
koolstofborstels, ProGuard™ en 
FastFlush™ – speciaal voor u.

KENMERKEN ST MAX II PC PRO
De ST Max II PC Pro-serie is het idea- 
le product voor gezinswoningen of 
voor kleinere klussen in residentiële 
gebouwen. U kunt eenvoudig zo’n 
beetje alle verven, lakken, vernissen 
en emaillesoorten voor binnengebruik 
verspuiten.

Duurzaam ontwerp
-  Dik chroom over staal voor ruwe oppervlakken
-  Uittrekbaar handvat werkt ook als een slanghaspel voor een eenvoudige verwijdering van de spiraalslang
-  Comfortabele inlaataanzuiging om onverdunde verf aan te zuigen uit verfemmers tot 30 l
-  Met TiltBack™ kan de verfemmer makkelijk door één persoon worden vervangen

Bespaar tijd bij het reinigen van uw 
toestel:
Het FastFlush™-
pompreinigingssysteem reinigt 
het toestel tot vier keer sneller 
met half zoveel water.

Easy Out™-pompfilter
-  Het grote filteroppervlak zorgt ervoor dat de spuittip minder snel 

verstopt raakt en garandeert een hoogwaardige afwerking
-  Filters die van binnen naar buiten filteren klappen niet in en zijn 

eenvoudig te reinigen met slechts een paar liter
-  De verticale filter wordt samen met de kap verwijderd en voorkomt 

zo lekkages

Ingebouwde gereedschapskist
Handig opbergbak dat ervoor zorgt dat gereedschap, spuittips, filters 
en accessoires binnen handbereik zijn (Hi-Boy).

Digitale display 
Lees snel drukwaarden, liters, uren, 
diagnostiek en foutmeldingen af met de 
geïnstalleerde digitale display



U verspilt geen tijd meer en verliest geen geld meer aan arbeidskosten voor pompreparaties. 
Vervang uw pomp eenvoudig ZELF in 3 stappen wanneer ze beschadigd raakt.

Gemakkelijk 
hanteerbaar op  
ruw terrein  
-  dankzij de semi-

pneumatische banden

ProGuard™+
Het beschermingssysteem beschermt het 
spuittoestel tegen ongunstige of extreme 
stroomvoorzieningen op de werkvloer 
(enkel 230 V-modellen)

SmartControl 3.0 met ProGuard™+
-  Levert de beste afwerking op en heeft  
een minimale dode zone bij elke druk 

TIP!
Met een reservepomp bij 
de hand krijgt u de klus 
altijd geklaard!

Snelle pompvervanging
-  Vervang pompen op de werkvloer  
in slechts één minuut

-  Zo kunt u blijven spuiten in plaats van  
op onderhoud te moeten wachten

-  Geen pennen of onderdelen die kwijt 
kunnen raken!

Aangedreven door:

Draai de klemmoer 
los

Open het klepje en 
verwijder de pomp

Verwijder de slang 
en aanzuigbuis

VERGROOT  
UW BEREIK!

JetRoller™  
Het ideale renovatie-instrument
Breid uw spuittoestel uit met de JetRoller  
en minimaliseer de aanbrengtijd door rollen 
en spuiten te combineren in één beweging.
Maakt gebruik van de standaard verkrijgbare 
verfrollen van 18 of 25 cm.

Voordelen: 
-  Beperkt overspray
-  Zorgt ervoor dat u zich niet meer hoeft uit 

te strekken
-  Zorgt ervoor dat u niet meer hoeft te 

klimmen en voortdurend op en neer hoeft 
te gaan.

-  Klaart grote klussen in de helft van de tijd 
in vergelijking met traditionele methodes

In deze set zit een lichtgewicht afneembare 
verfrolbeugel, verlengstuk van 50 cm, 
CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, Inline™-pistool, 
spuittip en tiphouder.

HET DUURZAAMSTE PISTOOL  
DAT VERKRIJGBAAR IS.

De beste afwerkkwaliteit

➤  Pluk de vruchten van 
een lagedruktechnologie 
met groene SmartTips 
waar schildersbedrijven 
wereldwijd de voorkeur 
aan geven

Sneller werken met 
minder vermoeidheid
➤  Het laagste gewicht, de 

lichtste druk om de trekker 
over te halen en afstelling 
van de lengte van de trekker

Voor een maximale 
werktijd
➤  Vervang het vloeistofdeel 

zelf met gemak: één 
patroon, geen gereedschap 
nodig.

Contractor PC™- 
pistool
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Contractor PC™-pistool
17Y043 2-3-4-vingerig, RAC X-tiphouder en 

517 LP-tip, filter 60 maasgrootte
17Y297 Patroon voor contractor-PC-pistool

Easy-Out™-pistoolfilters
257129 30 maasgrootte, grijs
287032 60 maasgrootte, zwart
287033 100 maasgrootte, blauw
257130 200 maasgrootte, rood

Easy-Out-pompfilters
246425 30 maasgrootte, grijs
246384 60 maasgrootte, zwart (= standaard)
246382 100 maasgrootte, blauw
246383 200 maasgrootte, rood

BlueMax™ II-slangen
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

Slangkoppelingen
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"

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

Blisterverpakking - ProConnect™-onderpomp
17C489 voor alle ST Max™ II PC Pro’s

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

Materiaaltrechter
17H171 5,7 liter / staande uitvoering
24B250 5,7 liter / Hi-Boy-uitvoering

Pistool-, tip-, slangensets
17Y051 Contractor-PC-pistool, 1/4" x 15 m 

slang, 3/16" x 0,9 m hulpslang,  
RAC X-tiphouder, RAC C LP 517-tip,  
filter 60 maasgrootte

17Y220 Contractor-PC-pistool, 3/16" x 
7,5 m slang, 25 cm tipverlengstuk, 
RAC X-tiphouder, RAC X FF LP 210 
& 312 tip, filter maasgrootte 100 + 
oplosmiddelenset.

JetRoller™-systeem 
Verlengstuk voor zwaar gebruik 0,5 m
met Inline™-pistool:
24V490 rol 18 cm
24V491 rol 25 cm
zonder Inline™-pistool:
24V492 rol 18 cm
24V493 rol 25 cm

232123 Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m

Toebehoren
Haal zo veel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires.
Wilt u meer informatie over dit product? Raadpleeg onze brochure over airless accessoires 300672.

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

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

Rollers voor buitengebruik (compleet)
6880095 30 cm vast
098085 45-90 cm uitschuifbaar
098084 90-180 cm uitschuifbaar

Rollerset
245397 Vaste roller 50 cm voor 

buitengebruik - EvenFlow™-kop  
23 cm - Afdekking 12 mm -  
InLine™-pistool

Spuittips en tiphouders
FF LPXXX Groene RAC X fine finish spuittip
PAAXXX Blauw RAC X professionele airless tip
WA12XX RAC X WideRac, voor grote 

oppervlakken
246215 RAC X-tiphouder

Vloeistoffen
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

ST MAX™ II PC Pro
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Bij elke Graco-aankoop geniet u van 
een klantenservice van A+ niveau.

ST MAX II PC Pro
395 395 495 495 595

Standaard Hi-Boy Standaard Hi-Boy Hi-Boy

Artikelnummers: Versie voor Europa (230 V) 17E864 17E865 17E871 17E874 17E876
 Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)  – – 17E872 17E875 17E877
 VK (110 V) – – 17E873 17E870 17E878
Max. Werkdruk - bar (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)
Max. Materiaaldebiet - l/min (gpm) 2,0 (0,54) 2,0 (0,54) 2,3 (0,60) 2,3 (0,60) 2,6 (0,70)
Max. Tipformaat - 1 pistool 0,023" 0,023" 0,025" 0,025" 0,027"
Gewicht - kg (lbs) 20,5 (45,1) 30 (66) 15 (34) 30 (66) 33 (73)
Motorvermogen - pk, gelijkstroommotor zonder koolstofborstels 1,0 1,0 1,2 1,2 1,6
Minimumvereiste generator - W 3500 3500 3750 3750 4000
Kenmerken: Digitale display ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 TiltBack™ / Slangrek / Gereedschapskist – ✓ / ✓ / ✓ – ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / ✓
 FastFlush™ / ProGuard™ + ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓
 Endurance™ Pomp / ProConnect™ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓
 SmartControl™-versie 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Alle units worden afgewerkt en klaar voor gebruik verzonden:  
met 17Y043 Contractor-PC™ -pistool, LP517-tip, 246215 RAC X™-tiphouder, 
287032 Easy-Out™-filter (maasgrootte 60), 240794 BlueMax™ II-slang  
(1/4" x 15 m), 15F446 pistool-instrument, 111733 verstelbare sleutel,  
238049 TSL™ (118 ml).


