
Sprututrustningar för Air-assist och Airless
MerkurTM ES

B E P R Ö V A D  K V A L I T E T .  L E D A N D E  T E K N I K .



Merkur ™  ES

1/8" färgslang

• Minskar förbrukning av material och 
lösningsmedel

• Flexibel enhet med låg vikt för att underlätta 
arbetet

Sugslang eller behållare

• Sugslangen har en liten diameter för minskad materialförbrukning
• Behållaren innehåller 2 liter för mindre serier av arbeten

PerformAA 

• Ger överlägsen sprutprestanda
• Ergonomisk design för bästa möjliga komfort för användaren

Kontrollpanel

• Luftregulator för enkel inställning och övervakning
• Integrerat bärhandtag för enkel transport

Luftmotor

• Ger fin och jämn yta genom mjuk och snabb växling
• Minimerar luftförbrukningen

Pumpunderdel

• Över 10 års beprövad tillförlitlighet
• Finns i förzinkat- eller rostfrittstål

Pistolkrok

• Finns på bägge sidorna av pumpstativet för flexibilitet

Pumpfäste

• Kan konverteras från stativ- till väggmonterad

30:1 airless 
stativmontering

15:1 air-assist 
väggmontering

15:1 air-assist
stativmontering

15:1 air-assist 
stativmontering med behållare

15:1 air-assist 
stativmontering

15:1 air-assist 
stativmontering med behållare

30:1 airless 
väggmontering

15:1 air-assist 
väggmontering

Behöver du effektivitet och utmärkta sprutprestanda? 
Gracos Merkur ES har det du söker!
Den är utformad för att använda mindre material än konkurrenterna och för att minska 

luftförbrukningen och pulseringar – Merkur ES är en mycket effektiv sprututrustning. 

• Snabbspolningssystem som minskar förbrukningen av material och lösningsmedel

• Luftmotorn, pumpnederdelen och andra viktiga komponenter är hållbara och tillförlitliga, vilket 
innebär mindre stilleståndstid

• Låg profil gör sprutpaketet enkelt att transportera

• Erbjuder hög överföringseffektivitet med konsekventa, enastående ytbehandlingsresultat

FLEXIBLA, EFFEKTIVA SYSTEM

NY PUMPTEKNIK 
TILL ETT ÖVERKOMLIGT PRIS
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Merkur ™  ES
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Maximalt utgående arbetstryck
 15:1-pumpar ........................................................................................................................................................................... 103 bar (10,3 MPa, 1 500 psi)
 30:1-pumpar ........................................................................................................................................................................... 207 bar (20,7 MPa, 3 000 psi)
Maximal hastighet/frekvens ............................................................................................................................................................. 240 cykler per minut (cpm)
Maximal hålstorlek munstycke ..................................................................................................................................................................... 0,483 mm (0,019")
Vätskeflöde vid 240 cpm .............................................................................................................................................................................. 1,5 l/min (0,4 gpm)
Max. Pumpslag ............................................................................................................................................................................................................ 240 cpm
Volym per cykel ...................................................................................................................................................................................................................6 cc
Maximalt lufttryck in .......................................................................................................................................................................... 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Luftförbrukning vid 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) och 90 cpm
 15:1 ....................................................................................................................................................................................................................... 113 l/min
 30:1 ..........................................................................................................................................................................................................198 l/min (7 scfm)
Anslutning luftintag ......................................................................................................................................................................................................3/8 npt(f)
Anslutning luftutgång ............................................................................................................................................................................................. 1/4 npsm(m)
Utförande
 Material i pumpar av förzinkatstål ......................................................................Rostfrittstål, kolstål, förnickling, volframkarbid, PTFE, acetal, läder, UHMWPE
 Material i pumpar av rostfrittstål ..................................................................................................... Rostfrittstål, volframkarbid, PTFE, acetal, läder, UHMWPE
Minsta kompressorstorlek ................................................................................................................................................................................................ 1,5 hk
Instruktionsbok .............................................................................................................................................................................................................. 3A0732

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

** Alla Airless-utrustningar innehåller en 7,5 m färgslang och ett AXM515-munstycke

Merkur ES 15:1 Air-assist utrustningar
24F150
24F151
24F158
24F159
24W281
24W283
24J250*** WL
24J251*** WL

*** Inkluderar pumpnederdel med u-koppstätning och PerformAA 15-trälackspistol (artikelnr 26B502)

Merkur ES 30:1 Air-assist utrustningar*
24F152
24F153
24F156
24F157
24W285
24W287

* Alla Air-assist-utrustningar innehåller en 7,5 m färgslang och luftslang, en sugslang och ett AXF412-munstycke
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24F271 Internt vätskefilter i rostfritt stål

24F272 Internt vätskefilter i pläterat stål

24F165 7,5 m färgslang, 1/8” innerdiameter, pläterat stål
24F166 7,5 m färgslang, 1/8” innerdiameter, rostfritt stål

17A493 2-litersbehållarsats, vägg- eller stativmontering
17C166 Gummilina för fäste av behållarlock

26B500 PerformAA 15 air-assist-pistol med luftmunstycke för 
 generell ytbehandling
26B502 PerformAA 15 air-assist-pistol med luftmunstycke för trälacker
26B510 PerformAA 50 air-assist-pistol med luftmunstycke för 
 generell ytbehandling
26B520 PerformAA 50 airless-pistol

 
Mer information om PerformAA finns i broschyrformulär nr 345178

Tillbehör

24F147 Sugslang för 3,7-litershink, rostfritt stål
24F148 Sugslang med 10 mm ytterdiameter för 18,9-litershink
24F149 Sugslang med 16 mm ytterdiameter för 18,9-litershink

Tekniska specifikationer för Merkur ES
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Graco är ISO 9001-certifierat.

Vi finns här för att svara på frågor och tillgodose dina behov:

www.graco.com/contact


