
De douã ori mai puternic decât Marx V
TM

AVANTAJE
PROFESIONALE

Productivitate dublã

Acoperire dublã

Venit dublu

Mai mult decât dublul
debitului obþinut cu Mark V

MATERIALE

Tencuieli

Materiale intumescente

Izolaþii

Materiale pentru
acoperiºuri

Vopseluri

ACCESORII

Pistol

245820 Pistol Spack simplu
(fãrã protecþie ºi duzã)

224991 Pistol Mastic Flo fãrã
difuzor (275 bar) cu
GHD 535, protecþie,
adaptor 1/2” ºi 3/8”

Adaptor

Furtunuri

Kit filtru

Pompã

Cuve (Rezervor)

Kit absorbþie

Kit pulverizare

Duze

Protecþii

Produse lichide

207947 Racord rotativ 1/2”
159239 Adaptor 1/2” x 3/8

2277331 Furtun fluide 1/2”x15m
191239 Furtun flexibil

3/8”x3,3m
240797 Furtun BlueMax

3/8”x15m (FBE)

287995 Kit cu ieºire de
1/2”

287946 Pompã Mark X cu
ProConnect

241318 Kit rezervor 90l
248531 Kit sac
243428 Kit roþi

243167 Kit de absorbþie pentru
recipient

244052 Kit de pulverizare aer
cu furtun de aer

TMXxxx Duze reversibile
pentru texturã

243161 RAC HandTite

2066994 TSL 0,25l

TM

TM

TM

TM TM

TM

TMX531 TMX541 TMX651 TMX671
TMX535 TMX545 TMX661
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De douã ori mai puternic decât Mark V
TM

Sursã de curent
de la 10A la 14A
Funcþioneazã pe orice ºantier,
chiar ºi în situaþia în care sursa
de curent e slabã.

Sisteme de transport al fluidelor
optimi atz

Ieºire 1/2”
Smooth fluid passages
Furtun 1/2” cuplat cu un furtun
flexibil de 3,3m

Pompã HD Endurance

Tijã Chromex

TM

Duratã de viaþã superioarã
pistoanelor cromate standard

Lowered inlet check

Dirijeazã puterea de absorbþie acolo
unde este nevoie

Rezistenþã mai mare la uzurã
datoratã materialelor abrazive

Rezistenþã mai mare la uzurã
datoratã materialelor abrazive

Sfere ceramicã

Sfere ceramicã

Pistol Spak
Uºor

Cãi de transport al fluidului, din

inox, 1/2”, cu curburã de 45

Reduce gradul de obosealã al
utilizatorului

Optimizat pentru materiale mai
dense

0

Ac ºi pat mãrite

Mâner ergonomic

Duratã de viaþã mai lungã;
permite o pulverizare mai bunã ºi
cu materiale mai dense

Confort la pulverizare
Anti-alunecare

Roþi mari pneumatice

Se deplaseazã cu uºurinþã peste teren accidentat ºi scãri
Reparare uºoarã, cu camerã interioarã

Brushless DC Motor

În totalitate la interior, cu
rãcure cu ventilator pentru o
duratã de viaþã mai lungã.

Design compact pentru
manipulare uºoarã

Timp scurt de rãspuns, pentru
un randament ridicat

Deºurubaþi linia pentru
vopsit

Deschideþi siguranþa
închiderii frontale

Scoateþi acul
Pompa inferioarã este
liberã

Ataºare exclusivã a pompei
Înlãrurare ºi înlocuire a pompei inferioare:

la faþa locului - fãrã scule - în câteva minute

Recunoaºtere imediatã a dimensiunii
duzei

Presiune de lucru mai mare

Date

- Pulverizatorul regleazã imediat debitul ºi
presiunea

- rezultã într-un jet uniform (texturã
uniformã) fãrã muchii (mai puþine pierderi)

- indicator de presiune, contor litri, etc.

O altã caracteristicã exclusivã Graco

Transformã energia disponibilã în energie
pentru pompare

Energie

The Mark X™ ProConnect™ este complet, gata de utilizare! Cutie standard accesorii: 245820 Pistol Spack, TMX535 Duz pentru tencuieli
fine,TMX545 Duzã pentru aplicare rapidã, 243161 Protec ie Rac 5 HandTite™, Tambur 1/2" pentru pistol 207947, 159239 x 2 Racord
1/2"x 3/8”, 191239 Flexibil 3/8" x 3,3 m, 277331 1/2" x 15m. Furtun fluid, 222297 adaptor 45° (când se folose te cuva), 197193 Scule,
111733 cheie reglabilã, 206994 0,25 lit TSL™
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Testat pe teren, cu 30 m vertical, sau 18 m orizontal = 48 m furtun

Toate informa iile, imaginile,þ ºi specificaþile sunt bazate pe ultimele informaþii referitoare la produs disponibile
la momentul publicãrii. Ne rezervãm dreptul de a face modificãri, în price moment, fãrã notificare în prealabil.


