Standardul industrial pentru pulverizarea vopselei fără aer comprimat,
soluţii ignifuge şi glet fără aer comprimat.

Fiabilitate zi de zi
• Aveţi încredere în tehnologia durabilă cu sistemul de acţionare Advantage Drive.
Funcţionează silenţios şi este garantat pe viaţă!
• Bazaţi-vă pe standardul din domeniu: pompa Graco Endurance™.
• Contaţi pe controlul presiunii SmartControl™ 3.0 pentru realizarea lucrărilor zilnice!
Realizează o acoperire uniformă, fără fluctuaţii, protejând în acelaşi timp investiţia
chiar şi în condiţiile unei reţele electrice necorespunzătoare.

Texture Applications
MARK IV ™ MAX STANDARD - MARK V ™ MAX

STANDARD

- MARK VII ™ MAX

STANDARD

- MARK X ™ MAX

STANDARD

Mark Max Standard

Standardul în materie de pulverizatoare electrice fără aer comprimat

Special pentru DUMNEAVOASTRĂ a fost creată
exact tehnologia de care aveţi nevoie. Tehnologie
dovedită pentru rezultate excelente, ori de câte ori
este nevoie.
După ce a introdus pe piaţă Mark V, la mijlocul
anilor nouăzeci, Graco a devenit un adevărat
creator de tendinţe pentru pulverizarea gletului
fără aer comprimat. Viteza de aplicare fără aer
comprimat, combinată cu suprafeţele foarte
fine care se realizează, a devenit un standard în
domeniu.
Un standard pe care vă puteţi baza pentru lucrarea
dumneavoastră. Un standard pe care îl oferim pe o
gamă extinsă de dispozitive Mark Max.
Seria Standard de dispozitive Mark Max este concepută
pentru profesioniştii care nu au nevoie de extra-opţiuni,
dar care îşi doresc fiabilitate în fiecare zi pentru a-şi face
treaba rapid şi uşor.
Alegeţi dispozitivul potrivit…
MARK IV MAX este dispozitivul ideal pentru proiecte
mari de vopsire atât în interior cât şi în exterior! Acest
pulverizator multifuncţional este ideal pentru soluţii
ignifuge, dar poate fi folosit şi pentru lucrări ocazionale
de gletuire.
Celebrul model MARK V MAX este şi mai avansat!
Optimizat pentru profesioniştii care fac atât lucrări
de vopsire, cât şi de gletuire, şi care au nevoie de
randamentul sporit pe care îl poate oferi acest dispozitiv.
Având performanţe de două ori mai ridicate decât
MARK V MAX, MARK X MAX este suficient de puternic
pentru a pulveriza peste 30.000 de litri pe an.
Cam prea mare pentru dumneavoastră? Încercaţi
modelul MARK VII MAX şi veţi fi încântat de raportul său
calitate-preţ.

		
Advantage Drive™
Sistemul de acţionare este legătura
critică dintre motor şi pompă. Graco
nu lasă procesul de fabricare a sistemului de acţionare
Advantage Drive în seama altora; îl proiectăm şi îl
producem în fabrica noastră de clasă mondială din Statele
Unite ale Americii.
- Angrenajele din oţel dur sunt extraordinar de silenţioase
- Cel mai solid şi durabil sistem de acţionare din domeniu

SmartControl™ 3.0 cu manometru
Sistemul avansat SmartControl 3.0 de la Graco oferă un control exact al
presiunii care livrează un jet constant, fără fluctuaţii de presiune.
- Pulverizează straturi  groase şi permit furtunuri mai lungi
- Sistemul ProGuard™ de protecţie a pulverizatorului protejează
împotriva unei reţele electrice necorespunzătoare de pe şantier

Pompă Endurance™
Tehnologie durabilă şi fiabilă de pompă
cu piston de la Graco cu garnituri în V,
cu durată lungă de viaţă.
Valvă de admisie QuickAccess™ pentru curăţarea
sau îndepărtarea impurităţilor. Încărcare cu
arc pentru o mai bună eficienţă a pompei.

… şi contaţi pe Seria Standard pentru fiabilitate zi
de zi!
Aruncaţi o privire asupra caracteristicilor care au făcut
ca gama MARK MAX să devină standardul în industrie.
Descoperiţi acest standard, aşa cum au făcut-o deja
mulţi alţi profesionişti.

Materiale şi aplicaţii
MARK MAX STANDARD este un dispozitiv multifuncţional pentru proiecte
mari de vopsire atât în interior cât şi în exterior! Este cel mai de încredere
partener, care pulverizează glet fără aer comprimat şi vopsele obişnuite.
Vizionaţi filmele care prezintă
procesul de aplicare accesând:
http://6.graco.eu.com

MARK MAX STANDARD pulverizează latex, emulsii, acrilice, epoxidice,
materiale de umplere, soluţii ignifuge, vopsele intumescente şi cele
mai cunoscute gleturi fără aer comprimat. Este atât de performant încât
furnizează suficient debit pentru ca 2 oameni să poată pulveriza simultan.
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Indiferent dacă pulverizaţi vopsea sau textură, Graco vă
înţelege nevoile şi ştie că randamentul şi debitul de lucru
sunt cele mai importante. Indiferent de tipul şi dimensiunea
proiectului, există un pulverizator Mark din Seria Standard
care vă va oferi debitul dorit pentru a obţine randamentul
de care aveţi nevoie!
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SISTEM PENTRU
GLET
Extindeţi pulverizatorul Mark
Max la un sistem complet de
aplicare a gletului cu cuva de
90 de litri şi storcătorul de
saci, dacă pulverizaţi
materiale livrate în saci.

Cărucior TiltBack™ cu design special
Suportul de rabatare al pulverizatorului permite schimbarea comodă a găleţii
de către o singură persoană şi facilitează curăţarea şi întreţinerea pompei.

PULVERIZAŢI 700 m2 într-o zi…
… cu o echipă formată din 2 oameni. Folosiţi setul de
aspiraţie din recipient pentru a pompa direct dintr-un
recipient de 500 sau 1000 de litri livrat de furnizorul
materialului ... Extrem de eficient, mai ales dacă este
montat într-un vehicul utilitar sau o remorcă.

! RECOMANDARE
Pentru o mai bună performanţă a pompei atunci când
pulverizaţi vopsea, înlocuiţi bila ceramică din pompă cu
bila SST (livrată gratuit împreună cu dispozitivul).

Filtru Easy Out™ pentru pompă
Fıltrul Easy Out pentru pompă este conceput pentru a filtra din interior spre exterior, astfel încât
filtrele să nu se blocheze sau să nu se strice atunci când sunt pline cu murdărie sau impurităţi.
Suprafaţa mare de filtrare, de 126 cm2, reduce înfundarea
duzei şi asigură o finisare de calitate.
Filtrul se demontează odată cu capacul, ceea ce
înseamnă mai puţină murdărie

Accesorii Mark Max Standard

Pentru a beneficia la maximum de avantajele echipamentului dumneavoastră,
folosiţi accesoriile noastre profesionale

Îmbunătăţiţi calitatea finisării
Pistoale
289605 Pistol HD albastru pentru glet (+ gardă de siguranţă
RAC X şi duză 531)
245820 Pistol HD Inline™ pentru glet
246468 Pistol Flex Plus™ (+ gardă de siguranţă RAC X şi duză 517)

Pistoane pompă Standard Endurance™
16X428 Mark IV
16Y601
16X429 Mark V
16X425
Cuvă
287987 Cuvă 90 litri
289587 Storcător de saci

Filtre Easy Out™ pentru pompă
244071 Sită 30, gri
244067 Sită 60, neagră (= standard)
244068 Sită 100, albastră
244069 Sită 200, roşie

Set flexibil de aspiraţie
243167 Set de aspiraţie din recipient, 1" (25 mm) - vopsea
24M445 Set de aspiraţie din recipient, 2" (50 mm) - glet

Sită intrare Mark V
189920 Metal

Extensie sistem JetRoller™ de 0,5 m pentru aplicaţii dificile
Cu pistol Inline		

238358 3/16" x 0,9 m
238959
238359 3/16" x 1,8 m
191239
277249 1/4" x 0,9 m (BlueMax™ II)

Fără pistol Inline

24V490 Rolă 18 cm
24V492
Rolă 18 cm
24V491 Rolă 25 cm
24V493
Rolă 25 cm
232123 Extensie de 1 m pentru aplicaţii dificile

Furtunuri şi nuiele BlueMax™ II (230 bari)
241275 3/8" x 30 m
240794 1/4" x 15 m
278499 Furtun pentru fluide 1/2" x 15 m
240797 3/8" x 15 m (FBE)

Extensii pentru duză RAC X
287019 25 cm
287020
287021 50 cm
287022

3/16" x 1,4 m
3/8" x 3,5 m

40 cm
75 cm

Extensie pistol RAC X CleanShot™
287026 90 cm
287027 180 cm

Adaptoare
159841 Adaptor 1/4" (F) x 3/8" (M)
189018 Pivot pistol 1/4" (M) x (F)
207947 Pivot pistol 1/2"
159239 Adaptor 1/2" x 3/8" (M)

Duze şi gărzi de siguranţă
PAAXXX Duză albastră profesională RAC X, fără aer comprimat
HDAXXX Duză maro RAC X de mare capacitate
WA12XX Duză RAC X WideRac, pentru suprafeţe mari
246215 Gardă de siguranţă RAC X

Seturi de pulverizare texturi
289611 Set pistol HD albastru pentru glet, furtun 3/8" x 15 m,
furtun flexibil 1/4" x 90 cm, gardă de siguranţă RAC X
+ duză 427 şi 531
289585 Set pistol HD Inline pentru glet, furtun 1/2" x 15 m,
furtun flexibil 3/8" x 3,5 m, gardă de siguranţă RAC X
şi duză WA1239 + 643

Standard

Mark VII
Mark X

Lichide
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l
245133 Pump Armor 3,8 l

Specificaţii

Despachetaţi, conectaţi
şi pulverizaţi!
Gata de lucru, seria Mark Max Standard
se livrează complet echipată şi pregătită
pentru pulverizare.
SmartControl™ 3.0, cărucior TiltBack™
cu design special, furtun flexibil, furtun
BlueMax™ II 3/8" x 15 m, 246215 gardă de
siguranţă RAC X™ HandTite™, pistol, duze,
bile SST şi ceramice, 206994 TSL™ 0,25 litri.

Acest produs poate fi găsit la:

MARK IV MAX

MARK V MAX

STANDARD

STANDARD

MARK V MAX MARK VII MAX

MARK X MAX

STANDARD

STANDARD

STANDARD

Coduri produse: pentru versiunea Euro - 220 V 16X953
16Y763
16Y534
16X965
–
pentru versiunea cu cordoane multiple 16X954
16Y919
16Y535
16X944
–
pentru Marea Britanie - 110 V
–
–
–
–
16X966
Dimensiunea maximă a duzei: cu vopsea - glet 0,031" - 0,033" 0,035" - 0,037" 0,039" - 0,041" 0,041" - 0,047" 0,045" - 0,051"
Debit - l/min. (gpm)
6,0 (1,58)
8,3 (2,2)
3,6 (0,95)
4,3 (1,2)
5,1 (1,35)
Presiune maximă - bar (PSI)
230 (3300)
230 (3300)
230 (3300)
230 (3300)
230 (3300)
Furtun
15 m x 1/2"
15 m x 1/2"
15 m x 3/8"
15 m x 3/8"
15 m x 3/8"
Furtun flexibil
3,5 m x 3/8"
3,5 m x 3/8"
0,9 m x 1/4"
0,9 m x 1/4"
0,9 m x 1/4"
Pistol
HD Inline glet
Flex Plus HD albastru glet HD albastru glet HD albastru glet
Standard duză
HDA531/541
HDA531/541
PAA425 PAA427/HDA531 PAA427/HDA531
Greutate - kg (lbs)
73 (160)
81 (178)
49 (108)
68 (151)
68 (151)
Tip motor
DC fără perii
DC fără perii
DC fără perii
DC fără perii
DC fără perii
Putere motor - kW (CP)
1,9 (2,5)
3,0 (4,0)
1,5 (2,0)
1,6 (2,2)
2 (2,8)
* Debitul variază în funcţie de diferitele tipuri de glet şi de condiţiile de mediu. Bilele ceramice mai mici asigură un debit mai mare cu glet decât bilele SST cu vopsea.
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