ST MAX II PC Pro
™

Střední řada elektrických zařízení k airless aplikacím barev
pro malíře a lakýrníky

HLAVNÍ VÝHODY
• Ideální pro renovace nebo malířské práce u novostaveb rodinných domů
• Díky systému čištění zařízení FastFlush™ ušetříte čas
• Díky systému ochrany proti chybnému napětí ProGuard™ a systému rychlé výměny čerpadla ProConnect™
můžete dokončit každou práci, každý den

Painter - Professional Airless Applications
ST MAX ™ II 395 PC PRO - ST MAX ™ II 495 PC PRO - ST MAX ™ II 595 PC PRO

ST MAX II PC Pro
™

Dokončíte každou práci každý den!

ST Max™ II PC Pro
Více VÝKONU, pokročilé TECHNOLOGIE a doplňkové
funkce u modelů ST Max™ II PC Pro vám zaručí
každodenní spolehlivost a maximální pohodlí pro
uživatele.
Když potřebujete vyšší produktivitu pro středně
velké bytové a komerční zakázky, modely
ST Max™ II PC Pro vám poskytnou výkon, který
potřebujete. Zařízení jsou k dispozici ve verzi
s kompaktním stojanem nebo s bohatší výbavou
ve verzi s vozíkem, jež nabízí navíc přímé sání,
jednoduchou výměnu nádoby, možnost namotání
hadice a box na nářadí.
Pro VÁS jsme všechny modely ST Max™ II PC
Pro vybavili systémy ProConnect™, ProGuard™,
bezuhlíkovým motorem, čerpadlem Endurance™,
pistolí Contractor™, systémy SmartControl™ 2.5
a FastFlush™.
Špičkové technologie vám pomohou provádět malířské práce rychle a včas, každý den s úsměvem!

Systémy SmartControl™ 2.5
a FastFlush™
- Digitální displej zobrazuje tlak,
počet litrů a hodiny
- Digitální mozek, proměnlivé
nastavení tlaku, ovládání stříkacího
ventilátoru a dalších funkcí
- Chybová hlášení a diagnostika, ideální
pro sledování z důvodů údržby
- Systém FastFlush™ pro vysokoprůtokové
čištění funguje rychleji a výrazně zkracuje
dobu čištění

FastFlush™
Ušetřete čas na čištění zařízení!
Čerpadlový systém čištění FastFlush
čistí zařízení až čtyřikrát rychleji,
spotřebuje ale pouze poloviční množství vody.

Bezuhlíkový stejnosměrný motor MaxPower
- Vyšší krouticí moment = více udělané práce
- Bezuhlíková konstrukce motoru znamená,
že nebude nikdy nutné vyměňovat uhlíky
- Motor je kompletně uzavřen v pouzdře a je chlazen
ventilátorem. Chrání tak vnitřní součásti motoru
před nečistotami, prachem a postříkáním.
Záruka: 5 let

ProGuard™+
Systém ochrany zařízení chrání
před mimořádně náročnými podmínkami
na pracovišti (pouze modely 230 V)

Váš ideální „společník“ pro každodenní práce

Sledujte naše videa
o možnostech aplikace na:
http://www.contractorclub.com

Vlastnosti zařízení ST Max II PC Pro
Díky kombinaci spolehlivého výkonu a kompaktního designu je řada ST Max
II PC Pro ideální pro interiérové práce na rodinných domech nebo malých
bytových projektech. Můžete snadno stříkat prakticky všechny vnitřní
akrylátové barvy, laky, emailové barvy a další na stěny, dřevěné i kovové
povrchy.
Model ST Max II 595 PC Pro má vyšší výkon než ostatní modely a lze jej
používat i pro příležitostné nástřiky fasádních barev.

Filtr čerpadla Easy-Out™
- Velká plocha filtru zabraňuje
zanášení trysky a zajišťuje kvalitní
povrchovou úpravu
- Konstrukce filtru zevnitř ven brání zhroucení
a čistí s využitím pouhých několika litrů
- Vertikální konstrukce filtru je zárukou jednoduché
demontáže, filtr je vybaven krytem proti úniku barvy

DOSÁHNĚTE VŠUDE,
SNADNO A RYCHLE
JetRoller™

Ideální nástroj pro renovace
Integrovaný box na nářadí
Praktický prostor pro
ukládání nářadí, trysek, filtrů
a příslušenství přímo tam, kde
je potřebujete nejvíc (Hi-Boy).

Charakteristiky

Rozšiřte možnosti stříkacího zařízení doplňkem JetRoller
a zkrátíte dobu aplikace spojením válečkování a stříkání
do jediné operace.
Využívá běžně dostupné válečky o šířce 18 nebo 25 cm.
Výhody:
- Redukce postranních přestřiků
- Usnadňuje dosah do vzdálenějších míst
- Nemusíte na nic vylézat, máte k dispozici kontinuální
dosah nahoru i dolů
- V elké práce dokončíte za polovinu doby, kterou byste
potřebovali pro tradiční postupy
Sada zahrnuje lehký demontovatelný rám válečku,
nástavec 50 cm, ventil CleanShot™ Shut-Off™, pistoli
Inline™, trysku a držák trysek.

Gravitační zásobník

Pohodlný gravitační zásobník
o objemu 5,7 litru kompatibilní
se všemi zařízeními

Bezdušová kola
- Snadná jízda po nerovném terénu
Robustní vozík
- Silná vrstva chromu na oceli je zárukou odolnosti i v náročném prostředí
- Sklopnou rukojeť lze použít též jako držák svinuté hadice pro snadnou přepravu
- Pohodlný vstup pro sání umožňuje sání neředěné barvy z až 30litrové nádoby
- Systém TiltBack™ umožňuje výměnu nádoby jedinou osobou

! TIP
S připravenou náhradní
tryskou budete vždy
připraveni práci dokončit!

Charakteristiky
Rychlá výměna čerpadla
Dojde-li k jakékoli závadě, můžete čerpadlo
snadno vyměnit SAMI ve 3 krocích.

1

2

3

Nemusíte ztrácet čas ani peníze
na práci na opravách čerpadla.

Povolte úchytnou
matici

Otevřete dvířka a
demontujte čerpadlo

Odpojte hadici
a sací trubku

- Na výměnu v terénu
stačí 1 minuta
- Můžete stříkat, místo abyste
čekali na servisní zásah
- Nemůžete ztratit
žádné čepy ani díly!

Příslušenství pro modely ST MAX II PC Pro
™

Využijte všech možností zařízení,
aby pracovalo naplno s naším profesionálním příslušenstvím

Zvyšte kvalitu nástřiku
Gravitační zásobník
288526 5,7 litru / verze se stojanem
24B250 5,7 litru / verze hi-boy

Pistole Contractor™
288475 2prstá, držák trysek RAC X™ a tryska 517,
60 + 100 mesh filtr
288009 4prstá, držák trysek RAC X™ a tryska 517,
60 mesh filtr
262114 2prstá, držák trysek RAC X™, bez trysky,
60 mesh filtr
Pistolové filtry Easy-Out™
257129 30 mesh, šedý
287033
287032 60 mesh, černý
257130

Systém JetRoller™ s prodloužením o 0,5 m pro velké zatížení
s pistolí Inline™

24V490
24V491
232123

100 mesh, modrý
200 mesh, červený

Prodloužená pistole CleanShot™ RAC X™
287026 90 cm
287027 180 cm

Filtry čerpadel Easy-Out™
246425 30 mesh, šedý
246384 60 mesh, černý (= standard)
246382 100 mesh, modrý
246383 200 mesh, červený
Hadice BlueMax™ II
214698 3/16" x 7,5 m
240794 1/4" x 15 m

241272
223771

Spojovací šroubení hadic
156971 1/4" x 1/4"
157350
Pružná koncová hadice (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238359
238959 3/16" x 1,4 m

bez pistole Inline™

váleček 18 cm
24V492 váleček 18 cm
váleček 25 cm
24V493 váleček 25 cm
Prodloužení 1 m pro velké zatížení

Prodlužovací nástavce trysek RAC X
287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm
Tlakové válečky (komplet)
6880095 30 cm, pevný
098084 90-180 cm, teleskopický
098085 45-90 cm, teleskopický

1/4" x 20 m
1/4" x 30 m

Sada válečků
245397 Pevný vnitřní váleček 50 cm - EvenFlow™,
hlavice 23 cm - kryt 12 mm - pistole InLine™

1/4" x 3/8"

Trysky a držáky
FFAXXX Zelená tryska RAC X na dokončovací práce
PAAXXX Modrá tryska RAC X pro produktivní airless
profesionální práce
WA12XX Tryska RAC X Extra široká pro velké plochy
246215 Držák trysek RAC X

3/16" x 1,8 m

Blistr - spodní čerpadlo ProConnect
17C489 Blistr, hodí se pro všechny modely
ST Max™ II PC Pro

Provozní kapaliny
206994 TSL™, 0,25 l
253574 Konzervační kapalina pro čerpadla Pump Armor™,
1l

ProGuard™+
24W090 230V, CEE 7/7, shuko
24W755 230V, IEC320, multicord

Technické specifikace
VŠECHNA ZAŘÍZENÍ SE DODÁVAJÍ kompletní a připravená ke stříkání s:
Pistole Contractor™, filtry (pistolový + hlavní), hadice 240794 BlueMax™ II
1/4" x 15m, tryska RAC™ X (PAA517) a držák trysek, ochrana proti nesprávnému
napětí ProGuard+.

Objednací čísla: v erze pro Evropu (230 V)
verze Multicord (230 V)
verze pro Velkou Británii (110 V)
Max. pracovní tlak v barech (PSI)
Max. průtok kapaliny - l/min. (gpm)
Max. velikost trysky - 1 pistole
Hmotnost - kg (lbs)
Výkon motoru - HP
Minimální výkon generátoru - W
Charakteristiky: TiltBack™ / hák na nádobu
Box na nářadí / možnost namotání hadice
Typ SmartControl™
GRACO BVBA • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.com

ST Max™ II 395 ST Max™ II 395 ST Max™ II 495 ST Max™ II 495 ST Max™ II 595
PC Pro
PC Pro
PC Pro
PC Pro
PC Pro
se stojanem
Hi-Boy
Hi-Boy
se stojanem
Hi-Boy
17C369
17C372
17C373
17C376
17C381
–
–
17C374
17C377
17C382
–
–
17C375
–
17C383
227 (3300)
227 (3300)
227 (3300)
227 (3300)
227 (3300)
2,0 (0,54)
2,0 (0,54)
2,3 (0,60)
2,3 (0,60)
2,6 (0,68)
0,023"
0,025"
0,023"
0,025"
0,027"
30 (66)
30 (66)
14 (30)
15 (34)
33 (73)
1,0 bezuhlíkový stejnosměrný 1,0 bezuhlíkový stejnosměrný 1,2 bezuhlíkový stejnosměrný 1,2 bezuhlíkový stejnosměrný 1,6 bezuhlíkový stejnosměrný
3500
3500
3750
3750
4000
–
–/–
2,5

✓/✓
✓/✓
2,5

–
–/–
2,5

✓/✓
✓/✓
2,5

✓/✓
✓/✓
2,5
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