
TEXSPRAY T-MAX™

T-MAX™ 506 – T-MAX™ 657 – T-MAX™ 6912
Teksturede overflader

ALSIDIGHED
Fra sprøjtning af pudslag til tilslagsmateriale, T-MAX leverer

MODULOPBYGNING TIL FULDSTÆNDIGHED
Designet til optimeret transport til og fra såvel som på jobstedet 

LETTILGÆNGELIG PUMPE
Pumpedesign uden værktøjer giver nem adgang til pumpe og rengøring

EJ DIN VÆG MED GRACO

Elektriske, luftløse & luftassisterede tekstursprøjter



Den nemmeste måde  
at sprøjte tekstur

Gracos TEXSPRAY T-MAX 

elektriske tekstursprøjter giver 

effektivitet og ydeevne til brug 

på pudslag eller teksturerede 

arbejdsområder, samtidig med at 

fleksibilitet og alsidighed forbedres, 

når det er nødvendigt. 

Med et modulopbygget 

design, der er indstillet til 

håndtering af 1 person og 

understøttet af en lang række 

slangeløsninger og applikatorer, 

vil T-Max kunne levere alle de 

værktøjer, der kræves til en 

professionel finish.

T-MAX Elektriske tekstursprøjter 
luftløse eller luftassisterede, T-MAX leverer!

Sprøjter det bredeste udvalg af teksturmaterialer

Mørtel*, 
EIFS grunder

& klæbemidler*

strøget lag 
(luftløs)

Simuleret 
akustisk* 
(popcorn)

Appelsinskal- 
effekt*, 

finsprøjt*

Sprøjt* Knockdown* Tekstureret 
akryl*, 

elastomer*

Taglag* EIFS*, 
syntetisk stuk*, 
finishcoatings*

+ Mere!

*Separat luftkompressor påkrævet. Kræver mindst en 20 SCFM luftkompressor.

TIP!
Når der pumpes ekstremt grove materialer, har tungere tilslagsmateriale tendens til at hobe sig op på den 
indvendige overflade af slangen. Det kan begrænse både flow og spredning af materialet. Ved sprøjtning  
med disse materialer kan det være værd at overveje at smøre maskinens pumpe og slange først.  
Det reducerer friktionen og gør det muligt for tilslagsmaterialerne at glide mere glat gennem slangen.
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Modulopbygning 

Slanger og applikatorer
•  Fleksible slangesæt fås i forskellige længder  

med hurtigttilkoblende CamLock™
•  Vælg mellem inline lanse til luftløs anvendelse  

eller STX og stangapplikatorer til luftassisteret

Materialetilførsel
Uanset om man har en Graco T-MAX tragt eller en 
ekstern materialebeholder, byder modulopbygningen 
ved T-MAX på tilkobling til forskellige systemer.

Gracos fineste inden for modulopbygget design

Delt pumpe-tragt design
1. Løsn pumpens låsestift
2. Åbn tragtklemmen
3. Skub pumpen væk fra tragten

Stempelpumpe med hurtig adgang
T-MAX pumper er designet til at blive skilt ad på få sekunder,  
hvilket giver adgang til en hvilken som helst del af pumpen.  
Mest vigtigt, der er ikke brug for værktøjer!

• Rensning af pumpen
• Udskiftning af indtagskugle
•  Fjernelse af stempelfjeder til  

tilslagssprøjtning på T-MAX 6912

Modulopbygning fra dit dørtrin til en mangfoldighed af samtidige 
arbejdssteder, op og ned ad gulve, hele vejen til hjertet af pumpen 
på arbejdsstedet.

Gracos helt nye T-MAX leverer et hidtil uset modulopbygget og  
alsidigt design uden behov for værktøjer.

Logistik på arbejdsstedet 
At flytte enheden eller flytte op og ned  
ad gulve har aldrig været nemmere.  
Afkobl ganske enkelt pumpen fra 
materialetragten og flyt de to hver for sig.

2" CAM fodventil til
2" tilkobling til beholder



Lille, kompakt og manøvredygtig
• Afbalanceret design for let rullen – selv når den 

er fuld

• Låsende, drejeligt frontcasterhjul

Materialebeholdere
• 65 eller 95 liters beholder

• Design med stejl side holder materialet flydende

• Mulighed for at installere Gracos  

Vibra-Flo™-system

• Mulighed for at installere Gracos poseruller

Svær, modulopbygget ramme
• Stålkonstruktion modstår misbrug på 

arbejdsstedet

• Nem tilkobling og afkobling uden værktøj

• Lille, kompakt og afbalanceret design for 

nem manøvrering

Værktøjskasse
• Indbygget opbevaringsrum

• Hold dine dyser og andre værktøjer sikre

TexSpray T-Max 506 & 657

Det første valg for indvendig pudslag og dekorative 
materialer 

TEXSPRAY T-MAX™ 506 og TEXSPRAY T-MAX 657 er specielt designet  
til at påføre de fleste, indvendige pudslag og fyldmaterialer. 

Ved brug af T-MAX 506 eller 657 i kombination med en ekstern 
kompressor og en luftassisteret applikator kan der sprøjtes dekorative 
pudslag med tilslagsmateriale på op til 1 mm.

T-MAX 506 50 bar 6 lpm 0,051" 1 mm

T-MAX 657 65 bar 7 lpm 0,061" 1 mm

Materialeskraber
Lige og buet kant, der 
tillader beholder rensning 
samt fuldstændig tømning 
af materialeposen



SmartControl™ 3.0
• Leverer jævnt, ensartet materialeflow
• Leverer luftløs eller flowtilstand
• LED-displayet viser tryk, liter og mere

Flow- / trykkontrol
TEXSPRAY T-MAX 6912 leveres med en 3-positionskontakt, 
som gør det muligt at vælge mellem luftløs, luftassisteret 
med slukning og en rengøringsposition.
•  OP = trykkontrol til luftløs
•  MELLEM = Flowkontrol til luftassisteret med ekstern 

signalkabelkontrol
•  NED = flowkontrol uden eksternt signal kabel,  

ideel til priming og rensning

Vælg flowkontrol til tilslagsholdematerialer
Pumpen bliver ved med at arbejde for at opretholde 
motorens indstillede omdrejningstal.
Hvis omdrejningstallet nås, bliver den ved med at pumpe 
ved dette omdrejningstal. 

Vælg trykkontrol til luftløse pudslag
Pumpen bliver ved med at arbejde for at opretholde 
indstillet tryk. Hvis trykket nås, vil pumpen stoppe med 
at arbejde, indtil trykket falder (sprøjtning er startet)

Passager i overstørrelse  
for maksimal produktivitet
• Optimeret pumpedesign til jævnt materialeflow

• Stempelholder i overstørrelse til flow af materiale og 

tilslag, der endda muliggør nem fjernelse af fjeder 

uden værktøj

230V MaxPower™ DC motor
• Bruges med standard 16/20 amp kredsløb

• Børsteløst design uden vedligeholdelse

• Kraftigt gearsystem

Luftslange og signalkabelstyring
Indbygget luftmanifold med 

EURO luftkoblinger giver fast 

luftforbindelse til ramme,  

hvilket mildner belastningen  

på signalkablet, når der trækkes 

på luftledning.

TexSpray T-Max 6912

Én maskine til næsten enhver teksturoverflade 

TEXSPRAY T-MAX 6912, den nyeste, nemmeste måde at sprøjte  
glatte materialer og tilslagsmaterialer på ydre og indre teksturjobs.  
Fra tekstureret akryl, syntetisk stuk, EIFS, akustik, fugekompound  
og mere. Nem sprøjtning af pudslag uden kompressor eller skift til 
luftassisteret tilstand for at sprøjte dekorative overflader og tunge 
tilslagsmaterialer op til 2 mm.

T-MAX 6912 69 bar 12 lpm 0,071" 2 mm



Fjernbetjening  
til pumpeslukning
Selvom man ikke har en STX-pistol  
til T-Max 6912, kan evnen til 
at slukke pumpen fjernbetjent 
stadig opnås med vores 
fjernbetjeningssæt. 

STX™-pistol
Sekvensteksturpistol til mindre pakker
Starter og stopper pumpen for dig – alt du skal gøre, er at betjene udløseren. 
• Giver funktion med blød start, der eliminerer materialeudbrud
• Indbygget sensor registrerer, at udløser trækkes eller slippes
•  Indbygget spærre giver mulighed for materialeflow og luft,  

selv når pumpen er slukket
• Lukker komplet, når spærren betjenes

T-MAX lanse
Inline™ designapplikator med spoleventil til åbnning og 
lukning. Kan bruges til luftløse såvel som luftassisteede 
anvendelser.

Inline-pistol
Kombinerer fordelene ved en normal sprøjtepistol  
med inline-materialeflow. Kun til luftløse anvendelser.

FreeFlo™ inline pistol
Inline designapplikator uden ventil. Ideel til større 
tilslagsmaterialer takket være den store passage. Kan også 
bruges til luftløs, ideelt med en ekstern kugleventil.

Stive og flexhoved stangpistoler
Understøttet af et stort udvalg af sprøjteskiver og det giver 
Gracos stangpistoler mulighed for at sprøjte et væld af 
materialer til luftassisterede anvendelser, hvor den stive 
version fungerer som forlænger med dens længde på 1m, 
mens flexhovedet tillader brug i trange rum.

Fås i 2 længder og kan forlænges, bruges med dit valg 
af applikator. Tilkobl ganske enkelt slangen tæt på 
applikatoren og start/stop pumpen, når det er nødvendigt.

Applikatoren, der bedst passer til dine behov

Applikatoren er lige så vigtig som pumpen, hvis ikke endnu mere. 
Vælg den applikatoren, der bedst passer til dine behov. Inden for 
segmenterne luftløs eller luftassistet byder Graco på en række 
applikatorer.

GRACOS FINE FINISHSÆT TIL TEKSTUR
Oplev forskellen med Gracos fine finishsæt. Dette sæt 
omdanner det runde sprøjtemønster til en kontrolleret 
sprøjteblæser.

Et rundt sprøjtemønster er typisk ved sprøjtning af 
dekorativt materiale med kompressor og en luftdyse: det er 
svært at kontrollere og ikke nemt at opnå en jævn finish.
 
Kan fås til alle applikatorer med luftassisteret funktionalitet:
• STX-pistol
• T-MAX lanse
• FreeFlo™ inline pistol
• Stive og flexhoved stangpistoler

TexSpray T-Max applikatorer



Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge vores professionelle tilbehør:

(*) leveres med fin finish sæt

T-Max pumpemoduler
17Z169 T-Max 506, 230v EU
17Z291 T-Max 506, 230v IT, DK, CH
17Z170 T-Max 506, 110v UK
17Z171 T-Max 657, 230v EU
17Z292 T-Max 657, 230v IT, DK, CH
17Z172 T-Max 657, 110v UK
17Z173 T-Max 6912, 230v EU
17Z293 T-Max 6912, 230v IT, DK, CH
17Z174 T-Max 6912, 110v UK
 
T-Max pumpemoduler 
17Y905 Prime ventilsæt, 1" CAM hurtigtilkobling
19A843 2" CAM fodventil (T-Max 6912)
25E693  200 liters sugeslangesæt (T-Max 6912),  

2" CAM hurtigtilkobling, inkluderer 19A843
25E692  20 liter liters sugeslangesæt, (T-Max 506/657/6912), 

gummi hurtigtilkobling
25D091  2" CAM beholdersugesæt, 2" hun CAM hurtigtilkobling  

x 0,6m slange

T-Max tragtmoduler
17Z182 4-delt T-Max tragt (65 liter)
17Z183 6-delt T-Max tragt (95 liter)
 
Tragttilbehør 
17Z414 Vibra-Flo, 230v EU
17Z186 Poserulle, APX stil
17Z539 Poserulle
19A646 Skraber
 
Materialeslanger 
289959 3/4" x 3m flexslange
26A802 3/4" x 10m flexslange
289960 1" x 5m slange
289961 1" x 10m slange
17Z187 1" x 15m slange
17Z188 1" x 30m slange
 
Luftslanger
17Z303 Luftslange, 3/8" x 13m
17Z304 Luftslange, 3/8" x 18m
17Z305 Luftslange, 3/8" x 33m
 
Fjernbetjeningssæt 
18A682  Fjernbetjening, 0,25m
17Z157 Fjernbetjening, 18m
17Z158 Fjernbetjening, 33m
15Y525 Forlængerkabel, fjernbetjening, 15m
 
Luft + STX fjernbetjeningskabelsæt 
17Z144 Luftslange + STX fjernbetjeningskabel, 13m
17Z148 Luftslange + STX fjernbetjeningskabel, 18m
17Z151 Luftslange + STX fjernbetjeningskabel, 33m
 
Lufttilslutninger 
114558 Lufttilkobling, hun, 1/4" npt(f)
169967 Lufttilkobling, han, 1/4" npt(f)

CAM-tilslutninger 
15T116 1" CAM (m) x 1" npt(f), aluminium
289874 1" CAM (f) x 1" npt(f), aluminium
120307 2" CAM (m) x 1-1/2" npt(f), aluminium
513549 2" CAM (m) x 1-1/2" npt(m), aluminium
120308 2" CAM (f) x 1-1/2" npt(f), aluminium
15U007 1" CAM (m) x 1" CAM (m) stik, aluminium
17Z307 1" CAM (f) stik, aluminium
17V096 2" CAM (m) stik, aluminium
17V095 2" CAM (f) stik, aluminium

T-Max applikatorer
17Y910 STX luftassisteret udløserpistol til tekstur *
17Z128 FreeFlo inline pistol *
24B944 Stiv stangpistol 1m *
24B945 Pistol med flexhoved
17Z054 T-Max lanse med luftløse spidser
17Y907 Inline pistol, RAC X, HDA651
24C414 Kugleventilsæt, FreeFlo & stangpistoler

STX pistol luftdyser 
17Z563 4mm rustfrit stål
17Z564 6mm rustfrit stål
17Z565 8mm rustfrit stål
17Z566 10mm rustfrit stål
17Z567 12mm rustfrit stål

Stangpistol luftdyser
16A443 3/16" rustfrit stål (4,75mm)
16A444 1/4" rustfrit stål (6,35mm)
16A445 5/16" rustfrit stål (8mm)
16A446 3/8" rustfrit stål (9,5mm)
16A447 7/16" rustfrit stål (11mm)
16A448 1/2" rustfrit stål (12,7mm)
16A449 9/16" rustfrit stål (14,3mm)
128459 3/8" Forniklet, stanset stål (9,5mm)
128460 1/2" Forniklet, stanset stål (12,7)
128461 9/16" Forniklet, stanset stål (14,3mm)
128462 5/8" Forniklet, stanset stål (15,9mm)
128463 11/16" Forniklet, stanset stål (17,5mm)
128464 3/4" Forniklet, stanset stål (19mm)

T-Max lanse & FreeFlo-tilbehør
17Z185  Luftassisteret sæt til lanse,  

(15m luftslange, luftassisterede dyser)*
248888 3mm rund dyse
248524 4mm rund dyse
248525 6mm rund dyse
248526 8mm rund dyse
248527 10mm rund dyse
289922 18 netfilter med filterskraber (ant 2)
289923 30 netfilter med filterskraber (ant 2)
15X791 Filterløs slange, luftstik
277789 Filterskraber

Dele til fin finish 
17Z635 STX FF sæt (hærdede skiver, adapter)
18A155 Lanse/FreeFlo FF sæt (hærdede skiver, adapter)

WideTex fin finish skiver Standard Hærdet

W4 24S099 24S114

W6 24S100 24S115

W8 24S101 24S116

W10 24S102 24S117

W12 24S103 24S118

WXL 24S104 24S119

Diverse 
17Z231 Gummiindtagskugle (T-Max 6912) (ant 1)
17Z232 Gummiindtagskugle (T-Max 6912) (ant 5)
17Z556 Stålkuglesæt, indtag + udtag (T-Max 6912)
17Z648 Keramikkuglesæt, indtag + udtag (T-Max 6912)
17Z640 Si-N kuglesæt, indtag + udtag (T-Max 6912)
248395 Luftdyserenser
15U027 Luftslangetilkobling
17Z224 Slangesmøring (ant 50)
248515 Svampekugle 1,2" rensesæt (ant 5)
19A983 Svampekugle 1" rensesæt (ant 5)

TexSpray T-Max tilbehør



Tekniske specifikationer
Alle anlæg leveres komplet og klar til sprøjtning:

Modelnavn: T-MAX
AIRLESS

T-MAX
Luftassisteret

T-MAX
LUFTLØS / LUFTASSISTERET

506 657 6912 6912 6912 6912 6912

SPECIFIKATIONER

Varenumre: EU - 230 V 17X980 17X983 17X986 17X990 17X993 17Z285 17Z288

Varenumre: IT, DK, CH - 230 V 17X981 17X984 17X987 17X991 17X994 17Z286 17Z289

Varenumre: UK - 110V 17X982 17X985 17X988 17X992 17Z282 17Z287 17Z290

Maks. Dysestørrelse Pudslag 0,051" Pudslag 0,061" Pudslag 0,071" Pudslag 0,071" Pudslag 0,071" Pudslag 0,071" Pudslag 0,071"

Maks. Flowmængde – l/min. (gpm) 6,4 (1,7) 7,2 (1,9) 12 (3,17) 12 (3,17) 12 (3,17) 12 (3,17) 12 (3,17)

Maks. tryk - bar (PSI) 50 (730) 65 (940) 69 (1000) 69 (1000) 69 (1000) 69 (1000) 69 (1000)

Motorklassificering - kW (hk) 0,9 (1,2) 1,2 (0,9) 2 (2,8) 2 (2,8) 2 (2,8) 2 (2,8) 2 (2,8)

Kompressor l/min Ekstern 
kompressor

Ekstern 
kompressor

Ekstern 
kompressor

Ekstern 
kompressor

Ekstern 
kompressor

Ekstern 
kompressor

Ekstern 
kompressor

Vægt – kg (lbs) 71 (156) 73 (160) 86 (190) 86 (190) 86 (190) 86 (190) 86 (190)

EGENSKABER

SmartControl ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LED-display ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Flow- / trykvælger Integreret Integreret ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pumpeslukning ved pistol Valgfrit Fjernbetjening Indbygget  
i STX-pistol Fjernbetjening Indbygget  

i STX-pistol

Materialebeholder 4 poser 6 poser 6 poser 6 poser 6 poser 6 poser 6 poser

Endurance-pumpe ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Stempelpakning Enkelt pakning Enkelt pakning V-pakning V-pakning V-pakning V-pakning V-pakning

Modulopbygget, opdelt ramme ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Poserulle Valgfrit Valgfrit Valgfrit Valgfrit Valgfrit Valgfrit Valgfrit

Vibra-Flo Shaker Valgfrit Valgfrit Valgfrit Valgfrit Valgfrit Valgfrit Valgfrit

SAMMENSÆTNING

Dyser HDA651 HDA651 + HDA655 HDA651 + HDA655

WideTex spidser W4H, W6H, W8H, W10H, 
W12H, WXLH

W4H, W6H, W8H, W10H, 
W12H, WXLH

Dyser 4mm, 6mm, 8mm, 
10mm

4mm, 6mm, 8mm, 
10mm, 12mm

4mm, 6mm, 8mm, 
10mm

4mm, 6mm, 8mm, 
10mm, 12mm

Dyseholder RAC X - 246215 RAC X - 246215

Pistol T-MAX lanse - 17Z054 FreeFlo - 
17Z128

STX - 
17Y910

T-MAX lanse - 
17Z054

FreeFlo - 17Z128

T-MAX lanse - 
17Z054

STX - 17Y910

Slange 1" x 5m - 289960 1" x 10m - 289961 1" x 5m - 289960
1" x 10m - 289961

1" x 5m - 289960
1" x 10m - 289961

1" x 5m - 289960
1" x 10m - 289961

Flexslange 3/4" x 3m - 289959 3/4" x 3m - 289959 3/4" x 3m - 289959

Værktøjskasse ✓ ✓ ✓

Værktøj Skraber Skraber Skraber Skraber Skraber Skraber Skraber

TEXSPRAY T-MAX™
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