
T-MAX™ 506 - T-MAX™ 657

Nejlepší řešení pro vnitřní stěrky, omítky a dekorativní materiály
T-MAX™

• Velmi stejnoměrné nanášení:
Mnohem méně stahovaní, úspora až 30 % oproti ručnímu nanášení

• Maximální délka hadic až 30 metrů:
Můžete pracovat po celém objektu, a zařízení a materiál přemísťovat jen minimálně

• Stříkání bez vzduchu nebo se vzduchem:
Aplikuje většinu stěrkových materiálů bez nutnosti připojení ke kompresoru
Nanášení zrnitých a dekorativních materiálů s využitím externího kompresoru

HLAVNÍ VÝHODY

Aplikace stěrek a struktur
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Zařízení T-Max™ je revoluční řešení
pro nanášení stěrkových a zrnitých
materiálů, nikoli jen „běžný“ stříkací
stroj.

Obsluha 1 osobou
Toto nové stříkací zařízení bylo navrženo tak, aby k jeho
obsluze stačila pouze jedna osoba: snadná manipulace,
obsluha i čištění.

Profesionální výsledek
Vysoká kvalita nástřiku Vás ohromí, stírání materiálu je
sníženo na minimum.

Komfort a efektivita
A to není vše, se zařízením T-Max™ bude Vaše práce
pohodlnější a ušetříte až 30 % času v porovnání
s tradičními metodami aplikace.

Při používání tohoto moderního stříkacího zařízení si
velmi brzy uvědomíte,že jste schopni připravit podklad
pro stažení ne jednomu člověku, ale bez problémů
i týmu 3 lidí a dokáže tak za jediný den vystěrkovat
plochu více než 500m2.

Nejlepší řešení pro vnitřní stěrky, omítky a dekorativní materiály
T-MAX™

Motor
Běží tiše a pouze tehdy, když dočerpává materiál při
stříkání. Díky modulárnímu systému můžete motor ručně
odpojit, abyste ho mohli snadněji přenést, provést údržbu
nebo bezpečně odstavit, když ho nepoužíváte.

Ovládání jediným tlačítkem
Jednoduchá příprava k provozu: Vlijte materiál
do zásobníku a na vyznačené škále ovladače
zvolte zelené pole pro režim stříkání se
vzduchem nebo modré pro režim bez
vzduchu. Otevřete aplikační ventil a můžete
začít pracovat.

Stříkací zařízení T-MAX™ bylo speciálně navrženo pro nanášení
většiny vnitřních stěrkových a výplňových materiálů. Pokud použijete
stříkací zařízení T-MAX™ v kombinaci s externím kompresorem,
můžete nanášet i dekorativní materiály s částicemi až do velikosti
1,5 mm.
Zařízení T-MAX™ bylo testováno a schváleno pro nanášení
nejžádanějších stěrek, míchaných i předmíchaných, které jsou
v současné době na trhu.

Hadice
Velice lehká a pružná. Pro řešení větších zakázek:
rychloupínací systém Camlock™ umožňuje bezpečně
prodloužit délku hadice ručně až na 30 metrů bez
použití speciálního nářadí. Kompletní nástřik
v dvoupodlažním domě zvládnete, aniž byste museli
zařízení T-Max™ přemísťovat.

Ovládací rukojeti
Namontujte rukojeť na zadní část zařízení,
abyste s ním mohli popojíždět, nebo na
přední část, abyste ho mohli tlačit jako
kolečko: skvělé pro zdolávání schodů!

Materiály a aplikace



Pro bezvzduchové stříkání je typický plochý, velmi
ohraničený stříkací paprsek. Díky tomu můžete
provést nástřik i velmi blízko všech předělů, jako
jsou okna, dveře a jiné nepřenosné stavební části či
nábytek. Šířku paprsku můžete regulovat pouhým
přiblížením nebo oddálením aplikačního ventilu od
stříkaného povrchu. Čím více aplikační ventil
přiblížíte, tím bude paprsek užší a naopak, čím více
jej oddálíte, tím bude širší a plocha nástřiku větší.
Nejen, že budete potřebovat méně maskovací
pásky, ale budete také méně stahovat kolem všech
přechodů a zůžení.

Namontujte dokončovací sadu jemných trysek
na konec aplikačního ventilu při vzduchovém
nástřiku.
Při nanášení dekorativních materiálů v režimu stříkání
se vzduchem používáme kruhovou trysku: zvláště
pak při tvorbě tenkého nástřiku či kapének není
jednoduché dosáhnout stejnoměrného nánosu.
Vyzkoušejte proto rozdíl se sadou jemných
dokončovacích trysek od společnosti Graco. 
S touto sadou se z kruhového vzoru stane jemný
kontrolovaný paprsek s přesným nástřikovým
obrazem. Nanášejte 
i dekorativní materiály 
airless stroji.

Náš tým konstruktérů zajistil, aby každodenní
čištění bylo velice snadné. Po vymytí vodou
zásobník vypusťte pomocí velké zátky.
Zásobník lze snadno demontovat. Není nutné
vysvětlovat tyto výhody. Čistící kuličky jsou
součástí balení T-MAX™. Ty použijte k vyčištění
hadic. Speciálně tvarovaná škrabka T-MAX™ vám
pomůže odstranit zbytky zaschlého materiálu na
stěnách zásobníku. A v neposlední řadě: k čištění
vnitřní části filtru je dodáván speciální nástroj.

Hák pro zavěšení
hadice
Hák pro zavěšení
zajišťuje, že je
materiálová hadice vždy
připojena ke stříkacímu
zařízení. Tak se snadněji
protáhnete i úzkými
prostory.

Aplikační ventil
Rychlé a bezchybné otevírání a zavírání zamezuje úniku
materiálu. Velké a přímé průchody bez zůžení umožňuje
optimální průchod materiálu a zabraňuje tvorbě usazenin.
Velmi lehký a velice snadno se s ním manipuluje.

SmartControl™, elektronický systém řízení strojů T-MAX™,
reguluje spínání a běh motoru, aby bylo dosaženo
rovnoměrného plnění podávacího čerpadla a trvale
udržován konstantní tlak materiálu v hadicích, které je
zárukou kvalitního nástřiku a stejnoměrného povrchu.
Při pohybu v elektronickém menu se na displeji zobrazují
aktuální informace, například tlak, množství vystříkaného
materiálu a ochranné a chybové kódy (autodiagnostika).

SmartControl™

CO JE DOBRÉ VĚDĚT
Tvar pro optimální čištění

Výhody práce bez vzduchu

RADA!

www.graco.be

Sada pro upevnění míchadla (volitelné)
Upevněte Vaše vlastní míchadlo na zařízení 
T-Max™; nastavte úhel pro optimální míchání,
aby nedošlo k poškození zásobníku. Máte 2
možnosti montáže po stranách zásobníku.
Pro míchání v interiéru i exteriéru.

Zásobník 
Extra lehký polymerový zásobník
s víkem nekoroduje. Kruhový tvar
optimalizuje podávání materiálu do
pumpy a zajišťuje nejlepší podmínky
pro rychlé a důkladné promíchání.



Objednací čísla:
verze pro Evropu - 220 V
verze s více výměnnými kabely
pro Velkou Británii - 110 V
Max. pracovní tlak
Max. velikost trysky (s 8metrovou hadicí)
Max. průtok kapaliny (podle hustoty materiálu)
Objem zásobníku
Hmotnost (s hadicí + aplikačním ventilem)
Maximální délka hadice**
Max. pracovní tlak vzduchu

PŘIPRAVENO K POUŽITÍ, zařízení T-MAX™ je dodáváno
kompletní s následujícím příslušenstvím:

• Zásobník, aplikační ventil, hadice na materiál v délce 5 nebo
10* metrů *1", pružná hadice (bič), dlouhá 3 metry * 3/4".

• Vzduchová hadice 15 m x 3/8", materiálový filtr 18 mesh.
• Sada pro bezvzduchové stříkání pro těžké aplikace je

dodávána s následujícím příslušenstvím: modrý držák RAC X,
tryska RAC X HDA651/HDA661*, materiálový filtr 30 mesh.

• Sada jemných trysek pro dokončovací práce vzduchovým
stříkáním: 4mm vzduchová tryska, držák trysky, 4 různé disky
pro úpravu tvaru paprsku.

• Sada pro čištění: pružná škrabka, čisticí kulička, štětec, čistič
vzduchové trysky.

* pro model T-MAX™ 657

** Průměrná hodnota: max. délka hadice velice závisí na typu použitého materiálu
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T-Max™

Pistole
Podle velikosti zakázky nebo druhu nanášeného
materiálu vždy kombinujte komfort a výkon.

256383 Aplikační ventil s filtrem 30 mesh, tryskou
HDA 651 a držákem trysek RAC X™

Filtry
Filtry zabraňují tomu, aby se do stříkacího zařízení
dostaly nečistoty. Minimalizují možné ucpání trysek
a zajišťují optimální kvalitu nástřiku.

289922 Filtr 18 mesh, se škrabkou
289923 Filtr 30 mesh, se škrabkou
15U047 Sací sítko do zásobníku

Trysky a držáky
HDAxxx Hnědá řada trysek RAC X™, 

vhodné pro těžké aplikace
246215 Držák RAC X™ závit 7/8" (GRACO)
246437 Držák RAC X™ závit 11/16"
246453 Sada těsnění trysek (5ks)

Vzduchové trysky
Pro perfektní dokončovací práce s dekorativními
materiály

287227 Sada pro dokončovací práce
248888 Sada, tryska, 3 mm
248524 Sada, tryska, 4 mm
248525 Sada, tryska, 6 mm
248526 Sada, tryska, 8 mm
248527 Sada, tryska, 10 mm 

Prodlužovací nástavce
Stropy, vysoké stěny, podhledy... nepotřebujete žádné
lešení

232121 až 232125
Prodlužovací nástavce pro těžké aplikace
v délkách 0,25/0,5/1/1,5 a 2 metry

Hadice
Už žádné zbytečné tahání kbelíků
289959 pružná koncová hadice (bič) 3 m x 3/4"
289960 hadice materiálová 5 m x 1"
289961 hadice materiálová 10 m x 1"
248557 vzduchová hadice 15 m
15U027 Přípojka vzduchové hadice
289823 Navíječ pro pytlované směsi
289931 Souprava pro upevnění míchadla
289946 Zásobník 506 (76 l)
289947 Zásobník 657 (106 l)

Čištění a údržba
Speciálně vyvinuté pomůcky pro delší životnost vašeho
stříkacího zařízení

248515 Čisticí kulička
121543 Pružná škrabka
277789 Škrabka na čistění filtrů
206994 Mazivo pístu TSL™ 0,25 l
206995 Mazivo pístu TSL™ láhev 1 l
253574 Konzervační kapalina pro čerpadlo 

Armor™ 1 l
248395 Čistič vzduchových trysek

Zlepšení kvality povrchu

Udržujte své stříkací zařízení stále 
v optimálním stavu i pro další zakázky

Rozšiřte svůj dosah

Váš Graco distributor:

Příslušenství T-MAX™

Využijte možnosti stroje naplno s naším profesionálním příslušenstvím

T-Max™ 506

255796
255794
255798
50 barů

“651
6,4 l/min.

4 pytle - 76 l
64 (75) kg

15 m
17 barů

T-Max™ 657

255797
255795
255799
65 barů

“661
7,2 l/min.

6 pytlů - 106 l
66 (81) kg

30 m
17 barů

Chcete získat podrobnější informace? 
Prohlédněte si prospekt s úplným sortimentem příslušenství pro airless stříkání 300672


