
TEXSPRAY T-MAX™

T-MAX™ 506 – T-MAX™ 657 – T-MAX™ 6912
Textuurtoepassingen

VEELZIJDIGHEID
Van spuitpleisters tot textuur met korrel, geen probleem voor de T-Max

MAXIMALE MODULARITEIT
Ontworpen voor optimaal transport naar, van en op de werkplek 

EENVOUDIG TOEGANKELIJKE POMP
Pompontwerp zonder gereedschap voor eenvoudige toegang tot en reiniging van de pomp

BAAS OVER UW MUUR, MET GRACO

Elektrische airless en luchtondersteunde textuurspuittoestellen



De eenvoudigste manier 
om textuur te spuiten

De Graco TEXSPRAY T-MAX 

elektrische textuurspuittoestellen 

bieden de mogelijkheid en 

prestaties om bijna alle binnen- en 

buitentoepassingen te verspuiten, 

of u nu gladde afwerklagen 

spuit voor binnenafwerking en 

decoratieve afwerkingen of op 

aggregaat gebaseerde materialen 

voor buitenwerkzaamheden. 

Een modulair ontwerp 

afgestemd op gebruik door 

1 persoon, ondersteund door 

talloze slangoplossingen en 

aanbrenghulpmiddelen. T-Max 

biedt u alle hulpmiddelen voor  

een professionele afwerking.

T-MAX Elektrische textuurspuittoestellen 
Airless of luchtondersteund, geen probleem voor T-Max!

Voor het spuiten van talloze textuurmaterialen

Mortel*, 
Externe  
isolatie- 

materialen, 
basislagen

& hechtmiddelen

Afwerklagen 
(Airless)

Gesimu-
leerde 

akoestiek* 
(Popcorn)

Sinaasappel- 
schil*, Fijne  
spatlagen*

Spatlagen Grof  
afgesmeerd*

Acrylpleisters*,  
elastomeren*

Dekcoatings* Externe  
isolatiematerialen*,  

Synthetische  
pleister*,  

afwerkings- 
coatings*

+ Meer!

*Aparte luchtcompressor vereist met een minimaal debiet van 550 liter/min

TIP!
Wanneer extreme grove materialen worden verpompt, hebben de zware aggregaten de neiging om aan 

de binnenkant van een slang aan te koeken. Dit kan de doorstroming en de verspreiding van het materiaal 

beperken. Daarom kan het de moeite waard zijn om de pomp en de slang van uw machine van tevoren te 

smeren bij het verspuiten van deze materialen. Hierdoor vermindert de wrijving en stromen de aggregaten 

vlotter doorheen de slang.



1 2

Modulariteit 

Slangen en aanbrenghulpmiddelen
•  Flexibele slangensets verkrijgbaar in verschillende 

lengtes met de CamLock™-snelkoppeling
•  Kies tussen het Inline pistool voor airless 

toepassingen of het STX-pistool en het pistool met 
verlenglans voor luchtondersteunde toepassingen

Materiaaltoevoer.
Of u nu een Graco T-Max-materiaalhouder of een 
externe materiaalcontainer hebt, dankzij de modulaire 
mogelijkheden van de T-Max kunt u uw systeem op 
verschillende systemen aansluiten.

Het beste van Graco in modulair ontwerp

Haal materiaalhouder en pomp  
los van elkaar
1. Haal de borgpen van de pomp los
2. Open de klem van de materiaalhouder
3. Schuif de pomp weg van de materiaalhouder

Gemakkelijk toegankelijke zuigerpomp
T-Max-pompen kunnen in enkele seconden uit elkaar worden gehaald, voor toegang tot  
elk deel van de pomp. Maar het allerbelangrijkste: u hebt er geen gereedschap voor nodig!

• Pomp reinigen
• Inlaatkogel vervangen
•  Zuigerveer verwijderen voor het spuiten  

van materialen met korrel op de T-Max 6912

Modulariteit vanaf uw voordeur tot diverse werkterreinen en 
verdiepingen, helemaal tot het hart van de pomp op de werkplek.

De gloednieuwe T-Max van Graco biedt een ongekend modulair  
en veelzijdig ontwerp, zonder gebruik van gereedschappen.

Logistiek op de werkplek 
Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om 
uw apparaat trappen op en af te sjouwen. 
Koppel uw pomp los van de materiaalhouder 
en verplaats ze apart.

2" CAM-voetventiel  
voor Aansluiting  

van 2" op container



Klein, compact en wendbaar
• Uitgebalanceerd ontwerp voor eenvoudig gebruik, 

ook bij vol gewicht
• Vergrendelbaar voordraaiwiel

Materiaalhouders
• Materiaalhouders met een capaciteit van 65 of 

95 liter
• Het ontwerp met afgeschuinde kant zorgt voor 

een goede materiaalstroom
• Optie voor installatie van het Graco Vibra-Flo™-

systeem
• Optie voor installatie van Graco zakpersrollers

Zwaar uitgevoerd, modulair frame
• Stalen constructie die is bestand tegen impact  

op de werkplek
• Eenvoudig en zonder gereedschap aan- en 

loskoppelen
• Klein, compact en uitgebalanceerd ontwerp,  

en dus eenvoudig te verplaatsen

Gereedschapskist
• Ingebouwd opbergvak
• Houd mondstukken, spuittips en ander 

gereedschap veilig

TexSpray T-Max 506 & 657

De beste keuze voor pleisterwerk en decoratieve 
materialen binnenshuis.

TEXSPRAY T-MAX™ 506 en TEXSPRAY T-MAX 657 zijn speciaal ontwikkeld 
voor het aanbrengen van pleisterwerk en vulmaterialen. 

Met de T-Max 506 of 657 in combinatie met een externe compressor en 
een luchtondersteund aanbrenghulpmiddel kunt u decoratieve pleisters 
met samengestelde materialen tot 1 mm spuiten.

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

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

Materiaalschraper
Rechte en gekromde  
zijde voor reiniging  
van de materiaalhouder  
en het volledig legen  
van de materiaalemmer



SmartControl™ 3.0
• Voor een gladde, consistente materiaalstroom
• Airless of debietmodus
• Druk, liters en meer op LED-display

Debiet-/drukregeling
TEXSPRAY T-MAX 6912 wordt geleverd met een 
schakelaar met 3 standen, voor de keuze tussen 
Airless, luchtondersteund met uitschakeling en een 
reinigingspositie.
•  OMHOOG = drukregeling voor airless
•  MIDDEL = debietregeling voor luchtondersteund met 

externe signaalkabelbesturing
•  OMLAAG = Debietregeling zonder externe signaalkabel, 

ideaal voor ontluchten en reinigen

Kies debietregeling voor samengestelde materialen
De pomp blijft werken voor het handhaven van een 
ingesteld motortoerental.
Wanneer dat toerental is bereikt, blijft de pomp bij dit 
toerental werken. 

Kies drukregeling voor airless spuiten van pleister
Pomp blijft werken voor het handhaven van de ingestelde 
druk. Als de druk is bereikt, stopt de pomp met werken 
totdat de druk daalt (spuiten wordt gestart)

Grote doorgangen voor maximale productiviteit
• Optimaal pompontwerp voor soepele stroming  

van materiaal

• Grote zuigerkooi voor stroming van materiaal  

en samengesteld materiaal, en verwijdering  

van de veer zonder gereedschap

230 V MaxPower™-gelijkstroommotor
• Voor gebruik met standaardcircuits van 16/20 A

• Onderhoudsvrij ontwerp zonder koolstofborstels

• Heavy Duty uitgevoerde aandrijflijn

Beheer van luchtslang en signaalkabel
Ingebouwd luchtverdeelstuk met 

EURO-luchtaansluitingen voor 

een vaste luchtaansluiting op het 

frame, voor minder spanning op 

de signaalkabel wanneer er aan 

de luchtleiding wordt getrokken.

TexSpray T-Max 6912

Eén machine voor vrijwel alle textuurtoepassingen

TEXSPRAY T-Max 6912 is de nieuwste en gemakkelijkste manier om glad 
en materiaal met korrel zowel buiten als binnen te spuiten. Voor acryl met 
textuur, synthetische pleister, externe isolatiematerialen, vulmiddel en 
meer. Breng eenvoudig spuitpleister zonder compressor aan of schakel 
over op de luchtondersteunde modus, voor het spuiten van decoratieve 
afwerkingen en zware materialen met korrel tot 2 mm.

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



Externe schakelaar  
voor uitschakeling pomp
Ook als u geen STX-pistool bij 
uw T-Max 6912 gebruikt, kan 
de pomp nog altijd op afstand 
worden uitgeschakeld met onze 
sets voor externe schakelaars. 

STX™-pistool
Automatisch textuurpistool voor minder ophoping
Start en stopt de pomp voor u – het enige dat u hoeft te doen, is de trekker 
bedienen. 
• Bied een zachte start aan zonder te veel materiaal in één keer
•  Ingebouwde sensor detecteert of de trekker wordt aangetrokken of losgelaten
•  Ingebouwde trigger zorgt voor stroming van materiaal en lucht, ook als de 

pomp is uitgeschakeld
• Sluit volledig bij bediening van deze trigger

T-Max-lans
Inline™-applicator met spoelventiel voor openen en sluiten. 
Kan worden gebruikt voor airless en luchtondersteunde 
toepassingen.

Inline pistool
Combineert de voordelen van een normaal spuitpistool 
met een inline materiaalstroom. Alleen voor airless 
toepassingen.

FreeFlo™ Inline-pistool
Inline-applicator zonder ventiel. Ideaal voor materiaal met 
grotere korrel dankzij de grote doorgang. Kan ook voor 
airless worden gebruikt, ideaal met een extern kogelventiel.

Pistool met verlenglans en flexibele verlenglans
De pistolen met verlenglans van Graco zijn verkrijgbaar 
met diverse spuitschijven en kunnen worden gebruikt 
om uiteenlopende materialen voor luchtondersteunde 
toepassingen te spuiten. De gewone versie fungeert als 
verlengstuk, met een lengte van 1 m, terwijl de flexibele 
versie gebruik in kleine ruimtes mogelijk maakt.

Verkrijgbaar in 2 lengtes en uitbreidbaar, voor gebruik 
met uw favoriete aanbrenghulpmiddel. Sluit uw slang 
dicht bij het aanbrenghulpmiddel aan en start/stop de 
pomp waar nodig.

Het aanbrenghulpmiddel  
dat het beste bij uw werkzaamheden past

Het aanbrenghulpmiddel is minstens zo belangrijk als uw pomp. 
Kies het aanbrenghulpmiddel dat het beste bij uw werkzaamheden 
past. Voor zowel Airless als luchtondersteund biedt Graco diverse 
aanbrenghulpmiddelen.

GRACO FINE FINISH SET  
VOOR FIJNE AFWERKING VAN TEXTUUR
Ervaar het verschil met de Fine Finish set voor een fijne 
afwerking van Graco. Deze set verandert het ronde 
spuitpatroon in een gecontroleerde waaier.

Een rond spuitpatroon is normaal als u decoratief materiaal 
met een compressor en een luchtspuitkop spuit: het kan 
moeilijk onder controle worden gehouden en het is niet 
eenvoudig om een effen afwerking te krijgen.

Verkrijgbaar voor alle aanbrenghulpmiddelen  
met luchtondersteuningsfunctie:
• STX-pistool
• T-Max-lans
• FreeFlo™ Inline-pistool
• Pistolen met verlenglans en flexibele verlenglans

TexSpray T-Max - Aanbrenghulpmiddelen



Haal alles uit uw apparatuur met behulp van onze professionele toebehoren:

(*) geleverd met Fine Finish set voor fijne afwerking

T-Max-pompmodules
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-pompmodules
17Y905 Set ontluchtingsventiel, 1" CAM-snelkoppeling
19A843 2" CAM-voetventiel (T-Max 6912)
25E693  Aanzuigbuisset 200 liter (T-Max 6912),  

2" CAM-snelkoppeling, inclusief 19A843
25E692  Aanzuigbuisset 20 liter, (T-Max 506/657/6912),  

Rubber snelkoppeling
25D091  2" CAM-containeraanzuigset,  

2" vrouwelijke CAM-snelkoppeling x 0,6 m slang

T-Max-materiaalhoudermodules
17Z182 T-Max-materiaalhouder met 4 zakken (65 liter)
17Z183 T-Max-materiaalhouder met 6 zakken (95 liter)

Toebehoren materiaalhouder
17Z414 Vibra-Flo, 230V EU
17Z186 Zakpersroller, APX-uitvoering
17Z539 Zakpersroller
19A646 Schraper

Materiaalslangen
289959 3/4" x 3 m hulpslang
26A802 3/4" x 10 m hulpslang
289960 1" x 5 m slang
289961 1" x 10 m slang
17Z187 1" x 15 m slang
17Z188 1" x 30 m slang

Luchtslangen
17Z303 Luchtslang, 3/8" x 13 m
17Z304 Luchtslang, 3/8" x 18 m
17Z305 Luchtslang, 3/8" x 33 m

Sets externe schakelaars
18A682 Externe schakelaar, 0,25 m
17Z157 Externe schakelaar, 18 m
17Z158 Externe schakelaar, 33 m
15Y525 Verlengkabel extern, 15 m

Lucht + STX-sets externe bedrading
17Z144 Luchtslang + externe STX-bedrading, 13 m
17Z148 Luchtslang + externe STX-bedrading, 18 m
17Z151 Luchtslang + externe STX-bedrading, 33 m

Luchtconnectoren 
114558 Vrouwelijke luchtaansluiting, 1/4" NPT(f)
169967 Mannelijke luchtaansluiting, 1/4" NPT(f)

CAM-connectoren
15T116 1" CAM (m) x 1" NPT(f), aluminium
289874 1" CAM (v) 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 (v) x 1-1/2" NPT(f), aluminium
15U007 1" CAM (m) x 1" CAM-plug (m), aluminium
17Z307 1" CAM-plug (v), aluminium
17V096 2" CAM-plug (m), aluminium
17V095 2" CAM-plug (v), aluminium

T-Max-aanbrenghulpmiddelen
17Y910 STX-trekkerpistool voor luchtondersteund textuurspuiten*
17Z128 FreeFlo Inline-pistool*
24B944 Pistool met 1 m verlenglans *
24B945 Pistool met flexibele verlenglans*
17Z054 T-Max-lans met airless spuittip
17Y907 Inline-pistool, RAC X, HDA651
24C414 Kogelventielset, FreeFlo & Pistolen met verlenglans

Luchtspuitmonden STX-pistool
17Z563 4 mm roestvrij staal
17Z564 6 mm roestvrij staal
17Z565 8 mm roestvrij staal
17Z566 10 mm roestvrij staal
17Z567 12 mm roestvrij staal

Luchtspuitmonden pistolen met verlenglans
16A443 3/16" roestvrij staal (4,75 mm)
16A444 1/4" roestvrij staal (6,35 mm)
16A445 5/16" roestvrij staal (8 mm)
16A446 3/8" roestvrij staal (9,5 mm)
16A447 7/16" roestvrij staal (11 mm)
16A448 1/2" roestvrij staal (12,7 mm)
16A449 9/16" roestvrij staal (14,3 mm)
128459 3/8" vernikkeld gestampt staal (9,5 mm)
128460 1/2" vernikkeld gestampt staal (12,7 mm)
128461 9/16" vernikkeld gestampt staal (14,3 mm)
128462 5/8" vernikkeld gestampt staal (15,9 mm)
128463 11/16" vernikkeld gestampt staal (17,5 mm)
128464 3/4" vernikkeld gestampt staal (19 mm)

T-Max-lans en & FreeFlo-toebehoren
17Z185  Luchtondersteuningsset voor lans  

(luchtslang 15 m, luchtondersteunde spuitmond)*
248888 3 mm ronde luchtspuitmond
248524 4 mm ronde luchtspuitmond
248525 6 mm ronde luchtspuitmond
248526 8 mm ronde luchtspuitmond
248527 10 mm ronde luchtspuitmond
289922 18 Mesh filter met filterschraper (x 2)
289923 30 Mesh filter met filterschraper (x 2)
15X791 Filterloze buis, luchtplug
277789 Filterschraper

Onderdelen fijne afwerking
17Z635 STX FF-set (geharde schijven, adapter)
18A155 Lans/FreeFlo FF-set (geharde schijven, adapter)

WideTex FineFinish-schijven Standaard Gehard

W4 24S099 24S114

W6 24S100 24S115

W8 24S101 24S116

W10 24S102 24S117

W12 24S103 24S118

WXL 24S104 24S119

Diversen
17Z231 Rubber inlaatkogel (T-Max 6912) (x 1)
17Z232 Rubber inlaatkogel (T-Max 6912) (x 5)
17Z556 Set stalen kogel, inlaat + uittlaat (T-Max 6912)
17Z648 Set keramische kogel, inlaat + uitlaat (T-Max 6912)
17Z640 Set Si-N-kogel, inlaat + uitlaat (T-Max 6912)
248395 Luchtspuitkopreiniger
15U027 Luchtslangkoppeling
17Z224 Smeermiddel slang (x 50)
248515 Reinigingsset sponsbal 1,2" (x 5)
19A983 Reinigingsset sponsbal 1" (x 5)

TexSpray T-Max - Toebehoren



Technische specificaties
Alle toestellen worden voltooid en spuitklaar geleverd:

Modelnaam: T-MAX 
AIRLESS

T-MAX 
LUCHTONDERSTEUND

T-MAX 
AIRLESS / LUCHTONDERSTEUND

506 657 6912 6912 6912 6912 6912

SPECIFICATIES

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

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

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

Max. Tipformaat Pleister 0,051" Pleister 0,061" Pleister 0,071" Pleister 0,071" Pleister 0,071" Pleister 0,071" Pleister 0,071"

Max. Debiet - l/min (gpm) 6,4 (1,7) 1,9 (7,2) 12 (3,17) 12 (3,17) 12 (3,17) 12 (3,17) 12 (3,17)

Max. druk - bar (psi) 50 (730) 65 (940) 69 (1000) 69 (1000) 69 (1000) 69 (1000) 69 (1000)

Motorvermogen - kW (pk) 0,9 (1,2) 0,9 (1,2) 2 (2,8) 2 (2,8) 2 (2,8) 2 (2,8) 2 (2,8)

Compressor l/min Externe 
compressor

Externe 
compressor

Externe 
compressor

Externe 
compressor

Externe 
compressor

Externe 
compressor

Externe 
compressor

Gewicht incl. materiaaltrechter - kg (lbs) 71 (156) 73 (160) 86 (190) 86 (190) 86 (190) 86 (190) 86 (190)

KENMERKEN

SmartControl ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LED-display ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Debiet-/drukselector Ingebouwd Ingebouwd ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Uitschakeling pomp bij pistool Optioneel Afstands- 
schakelaar

Ingebouwd in 
STX-pistool

Afstands- 
schakelaar

Ingebouwd in 
STX-pistool

Materiaaltrechter 4 zakken 6 zakken 6 zakken 6 zakken 6 zakken 6 zakken 6 zakken

Endurance-pomp ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zuigerpakking Enkele pakking Enkele pakking V-pakking V-pakking V-pakking V-pakking V-pakking

Modulair splitframe ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zakpersroller Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Vibra-Flo-trillingssysteem Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

SAMENSTELLING

Spuittips HDA651 HDA651 + HDA655 HDA651 + HDA655

WideTex-spuittips W4H, W6H, W8H, W10H, 
W12H, WXLH

W4H, W6H, W8H, W10H, 
W12H, WXLH

Spuittips 4 mm, 6 mm, 8 mm, 
10 mm

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

4 mm, 6 mm, 8 mm, 
10 mm

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

Tiphouder RAC X - 246215 RAC X - 246215

Pistool T-Max-lans - 17Z054 Free Flo - 
17Z128

STX - 
17Y910

T-Max-lans - 
17Z054

Free Flo - 17Z128

T-Max-lans - 
17Z054

STX - 17Y910

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

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

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

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

Gereedschapskist ✓ ✓ ✓

Gereedschap Schraper Schraper Schraper Schraper Schraper Schraper Schraper

TEXSPRAY T-MAX™
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