
Udvalg af mindre elektriske Airless-anlæg 

til den professionelle maler

• Ny og forbedret Graco-teknologi i miniformat 

• Perfekt til både renoveringsopgaver og maling af nybyggede huse

• Perfekt til de fl este malingstyper

FORDELE TIL DEN PROFESSIONELLE



Det bedste køb inden for mindre elektriske anlæg

CLASSIC - ST MAX™ II

Let at bære

Bærehåndtag med komfortgreb i gummi 

balancerer anlægget, så det holdes væk 

fra kroppen

ST Max II - avancerede egenskaber
Kombinationen af pålidelig drift og kompakt konstruktion betyder, at 

CLASSIC - ST Max-serien er det perfekte anlæg til malerarbejde i huse 

og til mindre boligopgaver. Det er nemt at sprøjtemale med så godt som 

alle former for indendørs akrylmaling, emulsioner, lak, fernis og emaljer 

på vægge, træ- og metaloverfl ader.

ST Max II 595 slår alle andre modeller og kan også anvendes til 

facademaling.

Se vores

video om anvendelse på: 

http://15.graco.eu.com

Din perfekte “arbejdskammerat” til renoveringsopgaver

Forkromede og svejsede stålvogne

-  Tyk forkromning over stål gør anlægget modstandsdygtigt 

i barske miljøer

-  Bøjle på TiltBack™-vognen gør det nemt at tage slangen 

af vognen

-  Luftfyldte dæk gør det nemt at rulle vognen, selv i vanskeligt 

terræn

Med introduktionen af 390 CLASSIC udvider 

Graco sit udvalg af elektriske anlæg med en 

solid arbejdshest, der er bygget til professionelle 

bygningsmalere i opstartsfasen. 390’eren 

er det perfekte anlæg til boligopgaver. Den 

findes i en udgave med et kompakt stativ og 

en vognudgave med flere funktioner, herunder 

direkte opsugning, støtteben, slangeoprulning 

og værktøjskasse som ekstraudstyr.

ST MAX™ II

Større effektivitet og ekstra funktioner - perfekt 

til renovering eller mindre boligbyggeri.

ST MAX 395 er pålidelig og effektiv, og det har 

gjort den til den mest populære i Gracos udvalg 

af små elektriske anlæg. Med SmartControl™ 

1.0 får du jævn sprøjtevifte uden trykudsving 

ved alle tryk. Den dokumenterede Endurance™-

pumpeteknologi betyder, at anlægget er 

perfekt til fagfolk, der ofte arbejder med et 

bredt udvalg af materialer.

I ST MAX II 495/595 har vi overført den 

markedsførende teknologi og effektivitet fra 

vores større Ultra® Max II-modeller til vores 

kompakte letvægtsanlæg.

ST MAX II 495/595-anlæg er det bedste valg, når 

du som professionel har brug for fremragende 

resultater, styring og ekstra komfort i dit daglige 

arbejde.

Sugeslange med drejeled

-  Drejeleddet gør det nemt at nå 

malerspande eller -bøtter

-  Slangen fjernes uden brug af værktøj, 

så der er nem adgang til indgangskuglen 

og rengøring



Easy Out™-anlægsfi lter

-  Filteret fjernes helt enkelt 

sammen med toppen af 

fi lterhuset, så du slipper 

for svineri

-  Easy Out fi ltrerer indefra og 

ud, så tilstopning af dysen 

reduceres

Nem indsugning

-  Giver mulighed for opsugning 

af ufortyndet maling fra 

spande med op til 30 liter 

maling

-  TiltBack™-vogn gør det nemt 

og hurtigt at skifte spand

SmartControl™ 2.0

   Gracos avancerede SmartControl giver en ensartet sprøjtevifte uden 

trykudsving ved alle tryk. Vores ST Max-udvalg giver dig fordelen af et digitalt display med 

trykaflæsning, littertæller og selvdiagnosticering.

Digitalt display Let at læse, selv ved høj sol.

Flere menuer Viser: Aktuelt arbejdstryk - litertæller - fejlkoder (selvdiagnosticeringssystem)

Intelligent trykregulering  1 sekunds visningstid og øjeblikkelig responstid. Justerer sig selv til at holde et 

ensformigt tryk, selv med en slidt dyse. Giver en ensartet finish.

VÆRD AT VIDE

! TIP

Kulfri DC-motorer er nemmere at vedligeholde, 

og de er også meget lettere end AC-motorer (med 

kul), samtidig med at de har samme motoreffekt.

ST Max II - avancerede egenskaber

Gracos MaxPower kulfri DC-motorer er hermetisk lukkede, så de 

indvendige dele er beskyttet mod snavs, støv og sprøjtestøv – 

hvilket betyder en længere levetid på motoren. 

Den kulfri motorkonstruktion betyder, at du aldrig behøver bruge tid 

på at skifte kul! Det er nemt at forstå, hvorfor Graco uden tøven giver 

5 års garanti på denne type motorer!

Jævn trykregulering

- Giver fi nish i høj kvalitet med minimale udsving (SmartControl™ - ST Max)

- Enkel mekanisk konstruktion giver mange års pålidelig brug (390 CLASSIC-modellerne)

TILPAS DIT ANLÆG 

TIL ET SPECIELT FORMÅL

TIL PÅFØRING AF EMALJER

Omdan dit anlæg til et airless-specialanlæg til 

emaljesprøjtemaling ved at montere en 5-liters 

beholder, en kortere 7,5 m x 3/16"-slange 

og en FFA-dyse. Denne kompakte opsætning 

giver dig fremragende fleksibilitet i forhold til 

håndtering af pistol og slange, og den begrænser 

materialemængden inde i anlægget til et minimum. 

FFA-dyserne har dobbelt åbning. Det betyder, 

at malingen forstøves på forhånd i dysen, så du 

opnår en ekstremt fin finish.

TIL MALING AF VÆGGE - 

MED ET MINIMUM AF SPRØJTESTØV

Skift din pistol ud med en rulle med indvendig 

tilføring og Inline™-pistol. Nu kan du bruge dit 

anlæg til en hvilken som helst maleropgave med 

rullesystem. Det vil være dobbelt så hurtigt at rulle 

med dette system kontra at rulle på traditionel vis. 

Du kan se på det på den her måde: Brug rullen til at tjene investeringen 

i anlægget ind igen, og betragt de ekstra penge, du tjener ved at 

sprøjtemale, som en bonus.



    

© 2013  Graco BVBA · Formularnr. 320580DA (rev. F) · 11/13 · Trykt i Europa.

Graco er certifi ceret i henhold til ISO 9001.
Alle oplysninger, illustrationer og specifi kationer i dette dokument er baseret på de seneste produktoplysninger, 

der var tilgængelige på udgivelsestidspunktet. Der kan til enhver tid foretages ændringer uden varsel.

GRACO BVBA • Fluid Handling Solutions

Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen

Tlf. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777

www.graco.com

Maksimer kvaliteten af fi nishen

CLASSIC - ST MAX™- ST MAX™ II Tilbehør
Få mest ud af dit udstyr ved at bruge professionelt tilbehør

Pistoler
288438  FTX-E™-pistol med RAC X 517-dyse, 

RAC X-dyseholder og 2 filtre

262116  FTX-E-pistol med RAC X, 60 meshfilter, ingen dyse

Easy-Out™-pistolfiltre
287032  Easy-Out-pistolfilter, 60 mesh x 1

287033  Easy-Out-pistolfilter, 100 mesh x 1

287034  Sæt: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

Easy-Out™-pumpefiltre
CLASSIC (lang)

244071  30 mesh, grå

244067  60 mesh, sort (= standard)

244068  100 mesh, blå

244069  200 mesh, rød

ST Max (kort)

246425  30 mesh, grå

246384  60 mesh, sort (= standard)

246382  100 mesh, blå

246383  200 mesh, rød

BlueMax™ II-slanger
214698  3/16" x 7,5 m

240794  1/4" x 15 m

241272  1/4" x 20 m

223771  1/4" x 30 m

Slangestudser
156971  1/4" x 1/4"

157350 1/4" x 3/8"

Forslange (230 bar)
238358  3/16" x 0,9 m

238959  3/16" x 1,4 m

238359  3/16" x 1,8 m

Materialebeholder
288526 5 L. beholder til ST Max™

ST Max™-sæt
288499  FTX-E-pistol, 1/4" x 15 m slange, 

RAC 5-dyseholder, RAC 5 (517)-dyse 262517

RAC X-dyseforlængere
287019  25 cm

287020  40 cm

287021  50 cm

287022  75 cm

Stangpistol med CleanShot™ ventil
287026  90 cm

287027  180 cm

Ruller udendørs (komplet)
6880095  30 cm fast

098084  90-180 cm teleskop

098085  45-90 cm teleskop

Rullesæt
245397 Fast indendørsrulle 50 cm - EvenFlow™-hoved 

23 cm - Dæksel 12 mm - InLine™-pistol

Dyser og dyseholder
FFAXXX  Grøn RAC X Fine Finish-dyse

PAAXXX  Blå RAC X professionel airless-dyse

WA12XX  RAC X WideRac, til store overflader

246215  RAC X-dyseholder

Væsker
206994  TSL™ 0,25 l

253574  Pump Armor™ 1 l

Har du brug for mere detaljerede oplysninger? Se vores brochure over Airless-tilbehør 300672.

Specifi kationer

ALLE ANLÆG LEVERES MED FTx-E-pistolsæt (288499) = 

288438 FTx-E-pistol + 240794 BlueMax II-slange 1/4" x 15 m + RAC X 

(PAA517)-dyse og dyseholder

Varenumre for EURO-version (220 V)

 for Multicord-version (220 V)

 for Storbritannien (110 V)

Max. arbejdstryk - bar (PSI)

Maks. væskefl ow - l/min. (gpm)

Maks. dysestørrelse - 1 pistol

Vægt - kg

Motorklassifi cering - kW

Funktioner:

SmartControl

Endurance™-pumpe

TiltBack

Værktøjskasse

Motortype

CLASSIC 390 
Hi-Boy 
24U096

24U098

24U097

230 (3300) 

1,8 (0,47)

0,021"

30

0,46

Hydraulisk manometer

✓

✓

✓

DC/kul

CLASSIC 390-
stativ 

24U095

24U093

24U094

230 (3300) 

1,8 (0,47)

0,021"

17

0,46

Hydraulisk manometer

✓

-

-

DC/kul

ST Max 395- 
stativ

234176

233963

233972

230 (3300) 

1,9 (0,5)

0,023"

19

0,65

1,0

✓

-

-

DC/kul

ST Max II 495-
stativ 

249928

249929

249936

230 (3300) 

2,3 (0,60)

0,025"

15,5

0,89

2,0

✓

-

-

DC/kulfri

ST Max II 495 
Hi-Boy 
249978

249979

249980

230 (3300) 

2,3 (0,60)

0,025"

29

0,89

2,0

✓

-

✓

DC/kulfri

ST Max II 595 
Hi-Boy 
249930

249931

249937

230 (3300) 

2,6 (0,68)

0,027"

33

1,05

2,0

✓

-

✓

DC/kulfri


