TEXSPRAY T-MAX

™

Elektriske høytrykks- & luftassisterte sparkelsprøyter

PROFESJONELLE FORDELER
AV GRACO-SPARKELSPRØYTER
ALLSIDIGHET

T-MAX er egnet til alle strukturprodukter med små eller store partikler
INNOVATIV MODULDESIGN

Enkel å flytte og manøvrere
ENKEL VEDLIKEHOLD AV PUMPE

Pumpedelen byttes og rengjøres enkelt uten verktøy

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

T-MAX

Elektriske sparkelsprøyter
Høytrykk eller luftassistert

Den enkleste måten
å sparkle og grenge på
Gracos TEXSPRAY T-MAXer er
ekstremt effektive og kraftige
elektriske sparkelsprøyter.
De er egnet til de fleste
sparkeltyper og takler selv store
partikkelstørrelser.
T-Max modellene er designet til
å håndteres av én person.
De er nå modulbaserte og kan
bedre tilpasses etter behov.
Velg mellom forskjellige slanger,
pistoler og lanser for å få et
profesjonelt resultat.

Egnet til et stort utvalg av sparkelprodukter

+
Grovgreng*

Grenging*

Grenging*

Flatgreng*

Akrylbaserte Deck Coatings*
strukturprodukter*,
elastomermaling*

*En separat luftkompressor (min. 20 SCFM) er nødvendig.

Utvendig
isolasjonsmateriale*,
syntetisk
stukkatur*,
finsparkel*

Sementbaserte
strukturprodukter*
Grunning
for utvendig
isolasjonsmateriale
& klebemidler*

TIPS!
Partiklene i ekstremt grove strukturprodukter har en tendens til å feste seg til innsiden av slangen over tid.
Belegget vil redusere både kapasiteten av pumpen og fordelingen av produktet. Derfor anbefales det å kjøre
vann gjennom systemet før bruk. Dette vil redusere friksjon og sørge for bedre materialflyt.

Skim Coats

Mer!

Moduldesign
Helt ny modulbasert design fra Graco
Gracos nye moduldesign gir fordeler for alle aspekter av jobben:
lagringsplass og sikkerhet, transport, flytting på byggeplassen
og vedlikehold.
T-MAX modeller kan enkelt og raskt tas fra hverandre og transporteres
som moduler - helt uten verktøy!

Enkel transport
Det har aldri vært lettere å transportere
eller flytte en T-MAX! Pumpen kobles fra
hopperen på 1-2-3 og flyttes hver for seg.

1

2

Todelt pumpe og hopper

Slanger, pistoler og lanser

1. Løsne pumpens låsepinne
2. Åpne klemmen på hopperen
3. Løsne pumpen fra hopperen

•	Fleksible slangesett i forskjellige lengder med
CamLock™-hurtigkobling
•	Velg mellom Inline-lanse for høytrykk og STX- eller
forlengerpistol for luftassistert sprøyting

Materialforsyning
Der er mulig å bruke T-MAX hopper eller ekstern
materialbeholder.

2" CAM-bunnventil for
2" tilkobling til beholder

Quick-Access pumpedel
T-MAX pumpene er designet for å kunne demonteres i løpet av sekunder - helt uten verktøy! På denne måten er det enkelt å:
• rengjøre pumpen
• bytte inntakskule
•	fjerne kulefjær på T-MAX 6912
for sprøyting av grove materialer

TEXSPRAY T-MAX 506 & 657
Førstevalget for sprøytesparkel og dekorative
materialer til innendørs bruk.
TEXSPRAY T-MAX™ 506 og TEXSPRAY T-MAX 657 er designet spesielt
for påføring av de fleste sparkeltyper innendørs.
T-MAX 506 og 657 kan kombineres med en separat kompressor og en
luftassistert pistol eller lanse for å påføre produkter med partikkelstørrelser
på opptil 1 mm.

Liten, kompakt og manøvrerbar

•

En balansert konstruksjon gjør den lett å trille –
selv når den er full

•

Svingbart forhjul med lås

T-MAX 506

50 bar

6 lpm

0,051"

1 mm

T-MAX 657

65 bar

7 lpm

0,061"

1 mm

Hoppere

•
•
•
•

65 eller 95 liters hoppere
Skråstilte sider for god materialflyt
Kompatibel med Graco Vibra-Flo -system
™

Kompatibel med Graco sekketømmer

Ekstra kraftig modulbasert ramme

•

Stålkonstruksjon som tåler røff håndtering på
arbeidsplassen

•

Kobles enkelt og raskt til og fra pumpemodulen –
helt uten verktøy!

•

Liten, kompakt og balansert for lett manøvrering

Verktøykasse

•
•

Innebygget redskapsoppbevaring
For trygg oppbevaring av dyser og annet tilbehør

Materialskrape
Med en rett og en buet
kant. Kan brukes både til
rengjøring av hopperen og
til fullstendig tømming av
materialspannet.

TEXSPRAY T-MAX 6912
Én sprøyte til påføring av nesten alle strukturprodukter
TEXSPRAY T-MAX 6912 er Gracos nyeste sparkelsprøyte til både fine og
grove strukturprodukter innen- og utendørs. Takler alt fra akrylbaserte
strukturmaterialer til grovgreng. Det er enkelt å påføre sparkel uten å bruke
en kompressor eller bytte til luftassistert modus for å sprøyte dekorfinish
og grove materialer med partikler på opptil 2 mm.

SmartControl™ 3.0

•
•
•

Sørger for jevn materialflyt
Med høytrykks- og flow-modus
LED-display som viser trykk, liter etc.

Flow- / Trykkregulering
TEXSPRAY T-MAX 6912 er utstyrt med en 3-veis bryter
og følgende innstillinger: høytrykk, luftassistert med
avstengning og rengjøring.

•
•

69 bar

12 lpm

0,071"

2 mm

Overdimensjonerte kanaler for maksimal
produktivitet

•
•

Optimal pumpedesign som gir jevn materialflyt
Overdimensjonert kulebur for uhindret materialflyt.
Enkel fjerning av fjær uten bruk av verktøy

OPP = Trykkregulering for høytrykk
MIDTSTILT = Flow-regulering for luftassistert bruk
med ekstern signalkabeljustering

•

T-MAX 6912

NED = Flow-regulering uten ekstern signalkabel,
ideell for klar- og rengjøring

230 V MaxPower™ DC-motor

•
•
•

Brukes sammen med standard 16/20 A-sikringer
Vedlikeholdsfri, børsteløs design
Kraftig girkasse

Velg flow-regulering for grove materialer
Pumpen oppnår og opprettholder
forhåndsinnstilt turtall.

Luftslange og signalkabel
Innebygget luftmanifold med
EURO-luftkoblinger som gir en

Velg trykkregulering for sparkel til høytrykkssprøyting

fast luftforbindelse til rammen

Pumpen bygger opp et forhåndsinnstilt trykk. Når trykket er

og avlaster derved belastningen

oppnådd, stopper pumpen til trykket faller, dvs. sprøytingen

på signalkabelen, når luftslangen

starter.

trekkes i.

TexSpray T-MAX Pistoler og Lanser
Velg fra et bredt utvalg av pistoler og lanser
Hvilken type pistol eller lanse som brukes er like viktig som valg
av pumpen. Basert på behovet til profesjonelle håndverkere tilbyr
Graco et stort sortiment av pistoler, lanser og forlengere til både
høytrykks- og luftassistert sprøyting.

STX™-pistol
Luftassistert sparkelpistol som forhindrer pakking av tilsatsmidler
Starter og stopper pumpen automatisk via avtrekkeren.
• Gradvis trykkoppbygging for å forhindre ukontrollert sparkelflyt
• Med innebygget sensor som registrerer når avtrekkeren trekkes eller slippes
•	En innebygget låsehake tillater flyt av materiale og luft selv når pumpen
er slått av
• Lukkes helt når låsehaken er aktivert

T-MAX lanse
Lanse basert på Inline™-prinsippet som åpnes og
lukkes med håndtak. Kan brukes til både høytrykks- og
luftassistert sprøyting.

Inline-pistol

Pistolstyrt start-/stopp
Bruker du ikke STX-pistol til
T-MAX 6912, men ønsker å ha en
av-/på-bryter på pistolen, tilbyr
Graco en bryter til ettermontering.

Kombinerer fordelene med en normal sprøytepistol med
Inline-kapasitet. Kun til høytrykkssprøyting.

Tilgjengelig i to lengder, kan forlenges. Kompatibel med
alle T-MAX pistoler og lanser. Settes på slangen rett under
pistolen/lansen. Pumpen kan så enkelt startes og stoppe
uten å slippe slangen.

FreeFlo™ Inline-pistol

Gracos Fine Finish-sett leverer et kontrollert sprøytebilde
og jevnt resultat Forvandler et rundt sprøytebilde til et
flat ett.

GRACOS FINE FINISH-SETT FOR SPARKEL

Basert på Inline-prinsippet, uten ventil. Ideell for grove
materialer med store partikler. Også egnet til høytrykkssprøyting. Bruk av ekstern kuleventil anbefales.

Forlengerpistoler med fast eller justerbart hode
Forlengerpistoler til luftassistert bruk. Stort utvalg av
skivedyser til forskjellige materialtyper. Tilgjengelig som
1 m fast forlenger og justerbar versjon til trange steder.

Mens bruk av kompressor og luftdyse er bra for rask
påføring av større mengder sparkel, leverer Fine Finishsettet et pent og kontrollert resultat.
Tilgjengelig for alle luftassisterte pistoler og lanser:
• STX-pistol
• T-MAX lanse
• FreeFlo™ Inline-pistol
• Forlengerpistoler med fast eller justerbart hode

TexSpray T-MAX Tilbehør
Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør:
T-MAX pumpemoduler
17Z169
17Z291
17Z170
17Z171
17Z292
17Z172
17Z173
17Z293
17Z174

T-MAX 506, 230 V EU
T-MAX 506, 230 V IT, DK, CH
T-MAX 506, 110 V UK
T-MAX 657, 230 V EU
T-MAX 657, 230 V IT, DK, CH
T-MAX 657, 110 V UK
T-MAX 6912, 230 V EU
T-MAX 6912, 230 V IT, DK, CH
T-MAX 6912, 110 V UK

T-MAX sugesett

17Y905 Returventilsett, 1" CAM-hurtigkobling
19A843 2" CAM-bunnventil (T-MAX 6912)
25E693	200 liter sugeslangesett (T-MAX 6912),
2" CAM-hurtigkobling, inkl. 19A843
25E692	20 liter sugeslangesett (T-MAX 506/657/6912),
gummi hurtigkobling
25D091	2" CAM-sugesett for beholder,
2" CAM hunngjenget hurtigkobling + 0,6 m slange

T-MAX hoppermoduler

17Z182 4-sekk T-MAX hopper (65 liter)
17Z183 6-sekk T-MAX hopper (95 liter)

Tilbehør for hopper
17Z414
17Z186
17Z539
19A646

Vibra-Flo, 230 V EU
Sekketømmer (som APX)
Sekketømmer
Skrape

Materialslanger
289959
26A802
289960
289961
17Z187
17Z188

3/4" x 3 m forløper
3/4" x 10 m forløper
1" x 5 m slange
1" x 10 m slange
1" x 15 m slange
1" x 30 m slange

Luftslanger

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

Start-/Stoppbryter til ettermontering
18A682
17Z157
17Z158
15Y525

Start-/Stoppbryter, 0,25 m
Start-/Stoppbryter, 18 m
Start-/Stoppbryter, 33 m
Skjøteledning til start-/stoppbryter, 15 m

T-MAX pistoler og lanser
17Y910
17Z128
24B944
24B945
17Z054
17Y907
24C414

STX luftassistert sparkelpistol*
FreeFlo Inline-pistol*
Forlengerpistol med fast hode 1 m*
Forlengerpistol med justerbart hode
T-Max lanse med høytrykksdyser
Inline-pistol, RAC X, HDA651
Kuleventilsett, FreeFlo & forlengerpistoler

Luftdyser til STX-pistol
17Z563
17Z564
17Z565
17Z566
17Z567

4 mm rustfritt stål
6 mm rustfritt stål
8 mm rustfritt stål
10 mm rustfritt stål
12 mm rustfritt stål

Luftdyser til forlengerpistol
16A443
16A444
16A445
16A446
16A447
16A448
16A449
128459
128460
128461
128462
128463
128464

3/16" rustfritt stål (4,75 mm)
1/4" rustfritt stål (6,35 mm)
5/16" rustfritt stål (8 mm)
3/8" rustfritt stål (9,5 mm)
7/16" rustfritt stål (11 mm)
1/2" rustfritt stål (12,7 mm)
9/16" rustfritt stål (14,3 mm)
3/8" forniklet presset stål (9,5 mm)
1/2" forniklet presset stål (12,7 mm)
9/16" forniklet presset stål (14,3 mm)
5/8" forniklet presset stål (15,9 mm)
11/16" forniklet presset stål (17,5 mm)
3/4" forniklet presset stål (19 mm)

T-MAX lanse & FreeFlo-tilbehør
17Z185
248888
248524
248525
248526
248527
289922
289923
15X791
277789

Ombyggingssett for lanse, (15 m luftslange, luftdyser)*
3 mm rund dyse
4 mm rund dyse
6 mm rund dyse
8 mm rund dyse
10 mm rund dyse
18 mesh filter med filterskrape (2 stk.)
30 mesh filter med filterskrape (2 stk.)
Filterløst rør, luftplugg
Filterskrape

Fine Finish-sett
17Z635
18A155

STX FF-sett (herdede skiver, adapter)
Lanse/FreeFlo FF-sett (herdede skiver, adapter)
Standard

Herdet

W4

24S099

24S114

W6

24S100

24S115

17Z144 Luftslange + STX-fjernledning, 13 m
17Z148 Luftslange + STX-fjernledning, 18 m
17Z151 Luftslange + STX-fjernledning, 33 m

W8

24S101

24S116

W10

24S102

24S117

W12

24S103

24S118

Luftkoblinger

WXL

24S104

24S119

Luft + STX-fjernledningssett

114558 Hunngjenget luftkobling, 1/4" NPT (f)
169967 Hanngjenget luftkobling, 1/4" NPT (f)

CAM-koblinger
15T116
289874
120307
513549
120308
15U007
17Z307
17V096
17V095

1" CAM (m) x 1" NPT (f), aluminium
1" CAM (f) x 1" NPT (f), aluminium
2" CAM (m) x 1-1/2" NPT (f), aluminium
2" CAM (m) x 1-1/2" NPT (m), aluminium
2" CAM (f) x 1-1/2" NPT (f), aluminium
1" CAM (m) x 1" CAM-plugg (m), aluminium
1" CAM-plugg (f), aluminium
2" CAM-plugg (m), aluminium
2" CAM-plugg (f), aluminium

WideTex FineFinish-skivedyser

Diverse
17Z231
17Z232
17Z556
17Z648
17Z640
248395
15U027
17Z224
248515
19A983

Gummi inntakskule (T-MAX 6912) (1 stk.)
Gummi inntakskule (T-MAX 6912) (5 stk.)
Stålkulesett, inntak + utløp (T-MAX 6912)
Keramikkulesett, inntak + utløp (T-MAX 6912)
Si-N kulesett, inntak + utløp (T-MAX 6912)
Luftdyserenser
Luftslangetilkobling
Slangesmøring (50 stk.)
Svampball 1,2" rensesett (5 stk.)
Svampball 1" rensesett (5 stk.)

(*) leveres sammen med Fine Finish-sett

TEXSPRAY T-MAX

™

Tekniske spesifikasjoner
Alle maskiner leveres komplett og klar til bruk:
Modellnavn:

T-MAX

T-MAX

T-MAX

HØYTRYKK

LUFTASSISTERT

HØYTRYKK / LUFTASSISTERT

506

657

6912

6912

6912

6912

6912

17X980

17X983

17X986

17X990

17X993

17Z285

17Z288

17X981

17X984

17X987

17X991

17X994

17Z286

17Z289

17X982

17X985

17X988

17X992

17Z282

17Z287

17Z290

Sparkel 0,051"

Sparkel 0,061"

Sparkel 0,071"

Sparkel 0,071"

Sparkel 0,071"

Sparkel 0,071"

Sparkel 0,071"

6,4 (1,7)

7,2 (1,9)

12 (3,17)

12 (3,17)

12 (3,17)

12 (3,17)

12 (3,17)

50 (730)

65 (940)

69 (1000)

69 (1000)

69 (1000)

69 (1000)

69 (1000)

0,9 (1,2)

0,9 (1,2)

2 (2,8)

2 (2,8)

2 (2,8)

2 (2,8)

2 (2,8)

Ekstern
kompressor

Ekstern
kompressor

Ekstern
kompressor

Ekstern
kompressor

Ekstern
kompressor

Ekstern
kompressor

Ekstern
kompressor

71 (156)

73 (160)

86 (190)

86 (190)

86 (190)

86 (190)

86 (190)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Integrert

Integrert

✓

✓

✓

✓

✓

Tilleggsutstyr

Ettermontering

Integrert
i STX-pistol

Ettermontering

Integrert
i STX-pistol

SPESIFIKASJONER
Delenummer: EU - 230 V
Delenummer: IT, DK, CH - 230 V
Delenummer: UK 110 V
Maks. dysestørrelse
Maks. kapasitet - l/min (gpm)
Maks. trykk - bar (PSI)
Motoreffekt - kW (HK)
Kompressor l/min
Vekt - kg (lbs)
FUNKSJONER
SmartControl
LED-display
Flow- / Trykkregulering
Start-/Stoppbryter på pistol
Hopper

4 sekker

6 sekker

6 sekker

6 sekker

6 sekker

6 sekker

6 sekker

Endurance-pumpe

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Stempelpakninger

Enkel pakning

Enkel pakning

V-pakning

V-pakning

V-pakning

V-pakning

V-pakning

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Sekketømmer

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Vibra-Flo™ system

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Modulbasert ramme (delbar)

UTSTYR
Dyser

HDA651

W4H, W6H, W8H, W10H,
W12H, WXLH

WideTex-dyser

4 mm, 6 mm, 8 mm,
10 mm

Dyser
Dyseholder

4 mm, 6 mm, 8 mm,
10 mm

RAC X - 246215

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

3/4" x 3 m - 289959

3/4" x 3 m - 289959

3/4" x 3 m - 289959

✓

✓

✓

1" x 5 m - 289960

Verktøyboks
Skrape

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

T-MAX lanse T-MAX lanse 17Z054
17Z054
FreeFlo - 17Z128
STX - 17Y910
1" x 5 m - 289960
1" x 10 m - 289961

FreeFlo 17Z128

T-MAX lanse - 17Z054

Forløper

Verktøy

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

W4H, W6H, W8H, W10H,
W12H, WXLH

RAC X - 246215

Pistol
Slange

HDA651 + HDA655

HDA651 + HDA655

1" x 10 m 289961

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

Skrape

Skrape

Skrape

STX 17Y910

Skrape

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykketidspunktet.
Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco Inc. er ISO 9001-sertifisert.
GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders / Slakweidestraat 31, B-3630 Maasmechelen
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©2019 GRACO DISTRIBUTION BV 320596NO (rev.B) 12/19 Trykt i Europa.
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Alle innkjøp fra Graco
inkluderer førsteklasses
kundeservice.

Skrape

Skrape

