
Luchtondersteunde en airless spuitpakketten
MerkurTM ES

B E W E Z E N  K W A L I T E I T . 
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Merkur ™  ES

1/8" materiaalslang

• Beperkt het verbruik van materiaal en 
oplosmiddel

• Lichtgewicht en flexibel voor meer 
gebruiksgemak

Aanzuigslang of materiaalhouder

•  Aanzuigslang heeft een kleine diameter om het materiaalverbruik te 
beperken

• Reservoir van 2 liter (0,5 gallon) voor kleine projecten

PerformAA 

• Levert superieure spuitprestaties
• Maximaal gebruiksgemak dankzij het ergonomisch design

Bedieningspaneel

• Gemakkelijk instelbare en afleesbare luchtregelaars
• Ingebouwde draaghandgreep vergemakkelijkt het 

transport

Luchtmotor

• Zorgt voor een consistente afwerking en biedt een soepele en snelle 
omschakeling

• Beperkt het luchtverbruik

Onderpomp

• Meer dan 10 jaar bewezen betrouwbaarheid
• Leverbaar in gegalvaniseerd of roestvrij staal

Pistoolhaak

• Aangebracht aan beide zijden van de pompstandaard 
voor extra flexibiliteit

Pompstandaard

• Aanpasbaar voor wandmontage of montage op standaard

30:1 airless 
montage op standaard

15:1 luchtondersteund 
wandmontage

15:1 luchtondersteund  
montage op standaard

15:1 luchtondersteund 
montage op standaard met 

materiaalhouder

30:1 luchtondersteund 
montage op standaard

30:1 luchtondersteund 
montage op standaard met 

materiaalhouder

30:1 airless 
wandmontage

30:1 luchtondersteund 
wandmontage

Wenst u efficiëntie en perfecte spuitprestaties? 
De Graco Merkur ES is wat u zoekt!
Ontwikkeld om minder materiaal te gebruiken dan de concurrentie en luchtgebruik en pulsatie 

te verminderen, de Merkur ES is een zeer efficiënt spuittoestel. 

• Het Quick Flush™ systeem verbruikt minder materiaal en oplosmiddel

• Dankzij de duurzame, bewezen betrouwbare luchtmotor, onderpomp en essentiële onderdelen 
treden er minder ongeplande uitvallen op

• Het laag profiel spuitpakket kan gemakkelijk worden getransporteerd

• Levert een hoog spuitrendement met een consistente, superieure afwerking

FLEXIBELE, EFFICIËNTE SYSTEMEN

NIEUWE POMPTECHNOLOGIE 
VOOR EEN BETAALBARE PRIJS



• • •
• • •

• • • •
• • • •

• • • •
• • • •

• • • •
• • • •

• • •
• • •

• • •
• • •

• • •
• • •
• • • •

• • • •

Merkur ™  ES
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Maximale materiaalwerkdruk
 15:1 pompen ............................................................................................................................................................................ 103 bar (10,3 MPa, 1500 psi)
 30:1 pompen ............................................................................................................................................................................ 207 bar (20,7 MPa, 3000 psi)
Maximale pompsnelheden ..........................................................................................................................................................................240 cycli per minuut
Maximale spuitopening van tip ..................................................................................................................................................................... 0,483 mm (0,019")
Materiaaldebiet bij 240 cpm ........................................................................................................................................................................ 1,5 l/min (0,4 gpm)
Maximale pompsnelheid .............................................................................................................................................................................................. 240 cpm
Volume per cyclus ................................................................................................................................................................................................... 6 cc (0,2 oz)
Maximale luchtinlaatdruk ................................................................................................................................................................... 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Luchtverbruik bij 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) bij 90 cpm
 15:1 ..........................................................................................................................................................................................................113 l/min (4 scfm)
 30:1 ..........................................................................................................................................................................................................198 l/min (7 scfm)
Maat luchtinlaat van set ..............................................................................................................................................................................................3/8 npt (f)
Maat materiaaluitlaat van set ................................................................................................................................................................................ 1/4 npsm (m)
Delen die in contact komen met de vloeistof
 Pompen van gegalvaniseerd staal ..........................................Roestvrij staal, koolstofstaal, vernikkeld staal, tungsten carbide, PTFE, acetaal, leder, UHMWPE
 Pompen van roestvrij staal ....................................................................................................Roestvrij staal, tungsten carbide, PTFE, acetaal, leder, UHMWPE
Minimaal compressorvermogen ....................................................................................................................................................................................... 1,5 pk
Handleiding ................................................................................................................................................................................................................... 3A0732

Merkur ES 30:1 Airless spuitpakketten**
24F154
24F155

**Alle airless pakketten zijn voorzien van een vloeistofslang van 7,5 m en een AXM515 spuittip

Merkur ES 15:1 Luchtondersteunde pakketten
24F150
24F151
24F158
24F159
24W281
24W283
24J250*** WL
24J251*** WL

***Inclusief een U-cup pakking onderpomp en PerformAA 15 houtlak pistool (onderdeelnr. 26B502)

Merkur ES 30:1 Luchtondersteunde pakketten*
24F152
24F153
24F156
24F157
24W285
24W287

*Alle luchtondersteunde pakketten zijn voorzien van een vloeistofslang van 7,5 m fluid, een luchtslang en een AXF412 spuittip
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24F271 Ingebouwde vloeistoffilter, roestvrij staal

24F272 IIngebouwde vloeistoffilter, plaatstaal

24F165 Vloeistofslang van 7,5 meter met een 1/8” binnendiameter, 

 plaatstaal

24F166 Vloeistofslang van 7,5 meter met een 1/8” binnendiameter, 

 roestvrij staal

17A493 2 liter materiaalhouderset voor bevestiging aan de muur 

 over montage op een standaard

17C166 Bungee touw om het deksel van de materiaalhouder te 

 bevestigen

26B500 PerformAA 15 algemene afwerking luchtkap 
 luchtondersteund pistool
26B502 PerformAA 15 houtlak luchtkap luchtondersteund pistool
26B510 PerformAA 50 algemene afwerking luchtkap 
 luchtondersteund pistool
26B520 PerformAA 50 airless pistool

Toebehoren

24F147 anzuigbuis voor emmer van 3,7 liter, roestvrij staal

24F148 Aanzuigslang met een buitendiameter van 10 mm (3/8”) voor  

 emmer van 18,9 liter

24F149 Aanzuigslang met een buitendiameter van 16 mm (5/8”) voor  

 emmer van 18,9 liter

Merkur ES technische specificaties

Lees voor meer informatie over de PerformAA brochure nr. 345178

BESTELINFORMATIE
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Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

We zijn er om uw vragen te beantwoorden en aan uw vereisten te voldoen:

www.graco.com/contact


