ST MAX II PC Pro
™

Gama Média de Pulverizadores Elétricos Airless
para Profissionais de Pintura da Construção Civil

SEJA MAIS PRODUTIVO, COM MENOS CANSAÇO
CONFORTO, CONTROLO E ACABAMENTO EXCECIONAL DURANTE TODO O DIA:
• Acabe os seus trabalhos com menor cansaço graças ao inovador design da pistola Contractor PC™.
• Experimente todos os benefícios dos bicos verdes de baixa pressão preferidos dos empreiteiros.
TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE:
• Leia rapidamente a pressão, litros, horas, diagnósticos e mensagens de erro com o visor digital instalado.
• Obtenha o melhor acabamento e a zona morta mais reduzida em qualquer pressão com SmartControl™
FIABILIDADE PARA O DIA-A-DIA:
• Confie no padrão industrial: a bomba Endurance™.
• Mude você mesmo as bombas no local de trabalho com o exclusivo 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
O seu "Companheiro"
ideal para trabalhos
de renovação
Quando necessita de uma maior
produtividade para dar conta dos
trabalhos residenciais médios e
comerciais ligeiros, o ST Max™ II PC
Pro proporciona o desempenho que
pretende. Encontra-se disponível
numa versão compacta em suporte
e numa versão mais avançada com
rodas, oferecendo sucção direta,
função kick back, suporte para a
mangueira e caixa de ferramentas
adicional.
Equipámos todos os pulverizadores
ST Max™ II PC Pro com uma pistola
Contractor PC ™™ com bicos
Smarttips™ verdes de baixa pressão,
SmartControl, um viso digital, design
de motor sem escovas, ProGuard™ e
FastFlush™ - só para si.

CARACTERÍSTICAS
DO ST MAX II PC PRO
A gama ST Max II PC Pro é o produto
ideal para a pintura de interiores de
habitações familiares ou pequenos
trabalhos residenciais. Pode
facilmente pulverizar quase todas as
tintas, lacas, vernizes e esmaltes de
interior.

Hopper
Um prático depósito de 5,7 litros,
compatível com todas as unidades

Termine todos os trabalhos, todos os dias!
para Profissionais

Filtro de bomba Easy-Out™
-	A grande área de filtragem reduz as obstruções no bico e garante
um acabamento de qualidade
-	O filtro concebido para filtrar de dentro para fora não fica danificado
e limpa com apenas alguns litros
-	O design de filtro vertical permite uma remoção fácil com a tampa,
evitando derrames

Poupe tempo a limpar a sua
unidade:
O sistema de limpeza da bomba
FastFlush™ limpa a unidade até
quatro vezes mais depressa com
apenas metade da água.

Caixa de ferramentas incorporada
Uma prática mala para manter as ferramentas, bicos, filtros e
acessórios no lugar onde fazem falta (Hi-Boy).

Visor digital
Leia rapidamente pressão, litros, horas,
diagnósticos e mensagens de erro com o
visor digital instalado.

Carro com um design duradouro
-	Cromado espesso sobre o aço para os ambientes adversos
-	Pega telescópica que funciona também como enrolador de mangueira para a sua simples remoção
-	A fácil sucção de entrada permite a sucção de tinta não diluída (baldes até 30 litros)
-	A função TiltBack™ permite que uma só pessoa troque o balde facilmente

Desenvolvido por:

AMPLIE
O SEU ALCANCE!

SmartControl 3.0 com ProGuard™+
-	Fornece o melhor acabamento
e zona morta mais reduzida em
qualquer pressão

JetRoller™

A ferramenta ideal
para renovações
Amplie o seu pulverizador com o JetRoller
e minimize o tempo de aplicação,
ao combinar a pintura com rolo e spray
numa única operação.
Utiliza revestimentos de rolo de 18 ou
25 cm, habitualmente disponíveis.

ProGuard™+
O Sistema de proteção do pulverizador
protege contra condições de alimentação
fracas ou extremas no local de trabalho
(apenas modelos de 230 V)

Vantagens:
-	Reduz o excesso de pulverização
-	Elimina os gestos de extensão
-	Elimina a necessidade de subir e descer
constantemente
-	Permite concluir trabalhos de grande
dimensão em metade do tempo dos
métodos tradicionais

Rodas
semipneumáticas
- Avance facilmente sobre
terreno irregular

O kit inclui uma estrutura de rolo leve
e descartável, uma extensão de 50 cm,
válvula CleanShot™ Shut-Off™,
pistola Inline™, bico de pulverização
e adaptador de bico.

Pistola
Contractor PC™
A PISTOLA MAIS DURADOURA
E MAIS RESISTENTE DE SEMPRE.
Melhor qualidade
de acabamentos
➤U
 sufrua de todos os benefícios

dos bicos verdes SmartTips,
a tecnologia de baixa pressão
preferida dos empreiteiros em
todo o mundo

Conclua os trabalhos
mais rápido e com menos
cansaço
➤ P eso mais baixo, gatilho

Maximize o período
de atividade
➤ T roque facilmente a secção

mais leve e regulação do
comprimento do gatilho

de fluido sem qualquer ajuda:
um cartucho, sem ferramentas.

SUGESTÃO!
Com uma bomba
sobressalente a postos,
poderá terminar sempre
o seu trabalho!

Não desperdice mais tempo nem dinheiro
com os custos de mão-de-obra resultantes das reparações da bomba.
Substitua facilmente SOZINHO a sua bomba em 3 passos, caso ocorram danos.

Substituição rápida da bomba

1

2

3

Desaperte a porca
de fixação

Abra a porta e retire
a bomba

Retire a mangueira
e o tubo de sucção

-	Substituição no local de trabalho,
num minuto
-	Pode continuar a pintar,
em vez de esperar pela assistência
-	Não tem pinos nem peças que se percam!

ST MAX II PC Pro
™

Todas as unidades enviadas completas e prontas a pulverizar:

com pistola 17Y043 Contractor PC™, LP517 bico, 246215 adaptador RAC X™,
287032 filtro Easy-Out™ (60 mesh), 240794 mangueira BlueMax™ II
(1/4" x 15 m), 15F446 ferramenta da pistola, 111733 chave regulável,
238049 TSL™ (118 ml).

Números das peças: para a versão EURO (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
Reino Unido (110 V)
Pressão de funcionamento máx. - bar (PSI)
Débito máx. da tinta - l/min. (gpm)
Tamanho máx. do bico - 1 pistola
Peso - kg (lbs)
Classificação do motor - (CV), CC sem escovas
Potência mínima necessária do gerador - W
Características: Visor digital
TiltBack™ / suporte para mangueira / caixa de ferramentas
FastFlush™ / ProGuard™ +
Bomba Endurance™ / ProConnect™
Versão SmartControl™

ST MAX II PC Pro
495
595

395

395

495

Stand

Hi-Boy

Stand

Hi-Boy

Hi-Boy

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

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

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

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

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

Acessórios
Tire o máximo rendimento do seu equipamento utilizando os nossos acessórios profissionais.
Procura informações mais detalhadas? Consulte a brochura de Acessórios Airless 300672

Pistola Contractor PC™
17Y043 2-3-4 dedos, adaptador RAC X e bico
517 LP, filtro 60 mesh
17Y297 Cartucho da pistola Contractor PC
Filtros da pistola Easy-Out™
257129 30 mesh, cinzento
287032 60 mesh, preto
287033 100 mesh, azul
257130 200 mesh, vermelho
Filtros da bomba Easy-Out
246425 30 mesh, cinzento
246384 60 mesh, preto (= padrão)
246382 100 mesh, azul
246383 200 mesh, vermelho
Mangueiras BlueMax™ II
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
Conectores de mangueira
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"
Chicotes (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m

Embalagem alveolar Baixo de bomba ProConnect™
17C489 adaptável a todas ST Max™ II PC Pro

Pistola de vara CleanShot™ RAC X™
287026 90 cm
287027 180 cm

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

Extensões de bico RAC X
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Depósito
17H171 5,7 litros / versão com suporte
24B250 5,7 litros / versão Hi-Boy
Conjuntos Pistola/Bico/Mangueira
17Y051 Pistola Contractor, mangueira
1/4" x 15 m, mangueira de chicote
3/16" x 0,9 m, adaptador RAC X,
bico RAC X LP 517, filtro 60 mesh
17Y220 Pistola Contractor PC, mangueira 3/16"
x 7,5 m, extensão do bico de 25 cm,
adaptador RAC X, bico RAC X FF LP 210
e 312, filtro 100 mesh + kit solvente.
Sistema JetRoller™
Extensão de 0,5 m para trabalhos pesados
com pistola Inline™:
24V490 rolo de 18 cm
24V491 rolo de 25 cm
sem pistola Inline™:
24V492 rolo de 18 cm
24V493 rolo de 25 cm
232123

Extensão de 1 m para trabalhos
pesados

Rolos externos (completos)
6880095 30 cm fixo
098085 45-90 cm telescópico
098084 90-180 cm telescópico
KIt de rolo
245397 Rolo interiores fixo de 50 cm - cabeça
EvenFlow™ de 23 cm - revestimento
de 12 mm - pistola InLine™
Bicos e adaptadores
FF LPXXX Bico de alto acabamento RAC X verde
PAAXXX Bico airless profissional RAC X azul
WA12XX RAC X WideRac, para superfícies
grandes
246215 Adaptador RAC X
Líquidos
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas mais recentes informações disponíveis sobre os produtos no momento da publicação. A Graco reserva-se o direito de efetuar alterações em qualquer momento sem aviso prévio.
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Todas as compras Graco
incluem um Apoio ao cliente A+.

