
TEXSPRAY T-MAX™

T-MAX™ 506 – T-MAX™ 657 – T-MAX™ 6912
Aplikace stěrek

VŠESTRANNOST
Od omítek až po agregáty poskytuje model T-MAX

MAXIMÁLNÍ MODULARITU
Navrženo pro optimální přepravu na pracoviště a z něj

ČERPADLO SE SNADNÝM PŘÍSTUPEM
Čerpadlo nevyžadující žádné další nástroje se vyznačuje snadným přístupem a čištěním

SYSTÉMY PRO NÁSTŘIK STĚN GRACO

Elektrická bezvzduchová stříkací zařízení pro strukturované povrchy



Nejsnazší způsob 
nástřiku stěrek

Elektrická stříkací zařízení stěrek 

Graco TEXSPRAY T-MAX vám 

poskytují vysokou účinnost 

a výkonnost potřebnou pro nástřiky 

omítek a stěrek, při současném 

zlepšení flexibility a všestrannosti, 

kdykoliv to je potřeba. 

Modulární konstrukce systému 

T-MAX je uzpůsobena pro ovládání 

1 osobou a podporována mnoha 

systémy hadic a aplikátoru. 

Systém tak bude schopen vám 

poskytnout veškeré nástroje 

potřebné k provedení profesionální 

povrchové úpravy.

T-MAX Elektrické stříkací zařízení stěrek 
bezvzduchové nebo vzduchové – na T-MAX je vždy spolehnutí!

Nástřik nejrozsáhlejší řady nástřiku stěrek

Malta*, 
Základní  

nátěr EIFS
Lepidla*

Svrchní 
jemná omítka 

(bezvzduchové)

Simulovaná 
akustika* 
(kukuřice)

Struktura 
pomerančové 
kůry *, jemné 
rozstřikování*

Rozstřiko-
vání*

Uhlazení* Akrylátové* 
stěrky, 

elastomerové* 
stěrky

Nástřiky  
palub*

EIFS*,  
syntetický štuk*, 

vrchní vrstvy*

+ a další!

*Vyžaduje se samostatný vzduchový kompresor. Vyžaduje vzduchový kompresor s minimálním průtokem 20 SCFM.

RADA!
Když čerpáte extrémně hrubé materiály, mají těžší přísady tendenci se usazovat na vnitřním povrchu hadice.  
To může omezovat průtok a dispergování materiálu. Při stříkání těchto materiálů může být vhodné zvážit předběžné 
namazání čerpadla stroje a hadice. Sníží se tak tření a přísady se budou moci pohybovat plynuleji hadicí.
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Modularita

Hadice a aplikátory
•  Sady pružných hadic jsou dostupné v různých 

délkách s rychlospojkami CamLock™
•  Volte mezi přímou hubicí pro bezvzduchové použití, 

nebo sloupovým či STX aplikátorem pro vzduchové 
použití

Spotřební materiál
Modulárnost řady T-MAX nabízí možnosti připojení 
k různým systémům, bez ohledu na to, zda máte 
zásobník Graco T-MAX nebo jiný externí zásobník 
materiálu.

Ta nejlepší modulární konstrukce od společnosti Graco

Provedení s děleným čerpadlem 
a zásobníkem
1. Povolený pojistný kolík čerpadla
2. Otevřená svorka zásobníku
3. Odsuňte čerpadlo od zásobníku

Pístové čerpadlo s rychlým přístupem
Čerpadla T-MAX jsou navržena tak, aby je bylo možné rozebrat během několika sekund a byl  
tak možný přístup libovolné části čerpadla. Nejdůležitější však je, že se nevyžadují žádné nástroje.

• Čištění čerpadla
• Výměna vstupní koule
•  Demontáž pístních pružin pro nástřik  

zrnité přísady u T-MAX 6912

Modulárnost od prahu vaší firmy až po několik pracovišť současně, 
přes několik podlaží, až do nitra čerpadla použitého na pracovišti.

Zcela nový model T-MAX společnosti Graco vám poskytuje dosud 
neviděnou modulárnost a všestrannost konstrukce, která nepotřebuje 
žádné nástroje.

Logistika pracoviště
Přemístění jednotky nebo její pohyb mezi 
jednotlivými podlažími nikdy nebyl snazší. 
Jednoduše odpojíte čerpadlo od zásobníku 
materiálu a přesunete je samostatně.

2" nožní ventil CAM pro
2" připojení k zásobníku



Malý, kompaktní, ovladatelný
•  Vyvážený design pro snadný pohyb –  

i při maximálním nákladu

•  Uzamykatelné přední otočné kolo

Gravitační zásobníky na materiál
•  Zásobníky 65 nebo 95 litrů

•  Konstrukce s šikmými boky zajišťuje průtok 

materiálu

•  Možnost instalace systému Graco Vibra-Flo™

•  Možnost instalace Graco Bagroller

Robustní a odolný modulární rám
•  Ocelová konstrukce vydrží drsné zacházení 

na pracovišti

•  Snadné připojení a odpojení bez nástrojů

•  Malá, kompaktní a vyvážená konstrukce pro 

snadné manévrování

Skříňka na nářadí
•  Vestavěná odkládací schránka

•  Pro bezpečné uložení trysek, hrotů a dalších 

nástrojů

TexSpray T-Max 506 a 657

Nejlepší řešení pro vnitřní omítky  
a dekorativní materiály 

Stříkací zařízení TEXSPRAY T-MAX™ 506 a TEXSPRAY T-MAX 657 bylo 
speciálně navrženo pro nanášení většiny vnitřních omítkových a výplňových 
materiálů.

Použití modelů T-MAX 506 nebo 657 v kombinaci s externím kompresorem 
a vzduchovým aplikátorem umožňuje stříkat dekorativní omítky s přísadami 
o velikosti až 1 mm.

T-MAX 506 50 barů 6 l/min. 0,051" 1 mm

T-MAX 657 65 bar 7 l/min 0,061" 1 mm

Škrabka materiálu
Rovná a zakřivená hrana 
umožňují čištění zásobníku 
a také úplné vyprazdňování 
kbelíku s materiálem.



SmartControl™ 3.0
•  Zajišťuje plynulý, konzistentní pohyb materiálu
•  Režim funkce – bezvzduchový nebo průtokový
•  Kontrolky LED zobrazují tlak, litry a další informace

Průtok / Regulátor tlaku
Model TEXSPRAY T-MAX 6912 se dodává se třípolohovým 
spínačem, který umožňuje volit mezi bezvzduchovým 
režimem, vzduchovým režimem s uzavíráním a čisticím 
režimem.
•  HORNÍ = řízení tlaku pro bezvzduchové aplikace
•  STŘEDNÍ = řízení průtoku pro vzduchový režim 

s externím signálovým kabelem řízení
•  DOLNÍ = řízení průtoku bez externího signálového 

kabelu, ideální pro plnění a čištění

Režim řízení průtoku volte pro materiály obsahující 
zrnité přísady
Čerpadlo pracuje tak, aby udržovalo nastavené otáčky 
motoru.
Pokud jsou tyto otáčky dosazeny, bude na těchto otáčkách 
čerpadlo trvale pracovat. 

Volte řízení tlaku pro bezvzduchovou aplikaci omítek
Čerpadlo pracuje tak, aby udržovalo nastavený tlak 
systému. Pokud je tlak dosažen, čerpadlo se zastaví, 
dokud tlak neklesne (po spuštění stříkání).

Kanály s velkými rozměry  
pro maximální produktivitu
•  Optimalizovaná konstrukce čerpadla pro plynulý 

průtok materiálu

•  Klec pístu s velkými rozměry pro průtok materiálu 

a zrnitých přísad, dokonce umožňující snadnou 

demontáž pružiny bez nástrojů

Stejnosměrný motor MaxPower™ 230 V
•  Použijte se standardními obvody 16/20 A

•  Bezúdržbová a bezkartáčová konstrukce

•  Vysoce odolné pohonné ústrojí

Uspořádání vzduchové hadice  
a signálových kabelů
Vestavěný vzduchové sběrné 

potrubí s pneumatickými spojkami 

EURO poskytují pevné připojení 

vzduchu k rámu a odlehčují 

zatížení signálových kabelů při 

natahování vzduchových hadic.

TexSpray T-Max 6912

Jeden stroj pro téměř všechny nástřiky stěrek

TEXSPRAY T-MAX 6912 je nejnovější, nejsnazší způsob nástřiku hladkých 
materiálů a materiál se zrnitými přísadami na vnějších nebo vnitřních 
stěnách. od akrylátových stěrek, syntetických štuků, EIFS, akustických 
materiálů až po kompaundní směsi a další materiály. Snadná aplikace 
omítek nástřikem bez kompresoru nebo přepnutí do vzduchového režimu 
pro nástřik dekorativních povrchů a materiálů s těžkými přísadami do 
velikosti zrna až 2 mm.

T-MAX 6912 69 bar 12 l/min 0,071" 2 mm



Vzdálený spínač  
pro vypínání čerpadla
I když nemáte pistoli STX s T-Max 
6912, schopnost vypínat čerpadlo 
na dálku může být zajištěna 
pomocí sady vzdáleného spínače. 

Pistole STX™

Sekvenční pistole pro nástřik stěrek s minimálním ucpáváním
Spouštění a zastavování čerpadla – stačí jedině stisknout spoušť 
• Spouštění s povlovným náběhem, které eliminuje prudký výstřik materiálu
• Vestavěný snímač detekuje stisknutí nebo uvolnění spouště
•  Vestavěný aretace umožňuje tok materiálu a vzduchu i když je 

čerpadlo vypnuto
• Po aktivaci aretace se úplně uzavře

Hubice T-MAX
Konstrukce Inline™ aplikátoru s člunkovým ventilem 
pro otevírání a zavírání. Lze používat pro vzduchové 
a bezvzduchové aplikace.

Pistole In-line
Kombinuje výhody normální stříkací pistole se současným 
průtokem materiálu. Pouze pro vzduchové aplikace.

Pistole Inline FreeFlo™

Aplikátor v provedení Inline bez ventilu. Ideální pro větší 
zrnité přísady díky velkému průchodu. Lze použít i pro 
bezvzduchové aplikace, ideálně s externím vzduchovým 
ventilem.

Tyčové pistole s pevnou konstrukcí nebo 
s pružnou hlavou
Díky rozsáhlé řady stříkacích kotoučů umožňují tyčové 
pistole Graco stříkat mnoho materiálů v případě 
bezvzduchových aplikací. Pevná verze plní funkci 
prodloužení délky 1 m a současně pružná hlava umožňuje 
použití ve stísněných prostorách.

K dispozici ve 2 délka, prodlužovací, použití s různými 
aplikátory. Jednoduše připojte hadici co nejblíže 
k aplikátoru a v případě spusťte/zastavte čerpadlo.

Aplikátor nejvhodnější pro vaše potřeby

Aplikátor je stejně důležitý jako čerpadlo, možná ještě o něco více. 
Volte aplikátor, který je nejvhodnější pro vaše potřeby. V segmentu 
bezvzduchových a vzduchových zařízení nabízí společnost Graco 
celou řadu aplikátorů.

SADA GRACO PRO JEMNÉ DOKONČOVÁNÍ 
STĚREK
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.

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. 

Dostupné pro všechny aplikátory s funkcí pneumatického 
posilovače:
• Pistole STX
• Hubice T-MAX
• Pistole Inline FreeFlo™

•  Tyčové pistole s pevnou konstrukcí nebo  
s pružnou hlavou

Aplikátory TexSpray T-Max



Využijte všech možností vašeho zařízení naplno s naším profesionálním příslušenstvím:

(*) dodává se v sadě pro jemné dokončování

Moduly čerpadla T-Max
17Z169 T-Max 506, 230 V, EU
17Z291 T-Max 506, 230 V, IT, DK, CH
17Z170 T-Max 506, 110 V, Velká Británie
17Z171 T-Max 657, 230 V, EU
17Z292 T-Max 657, 230 V, IT, DK, CH
17Z172 T-Max 657, 110 V, Velká Británie
17Z173 T-Max 6912, 230 V, EU
17Z293 T-Max 6912, 230 V, IT, DK, CH
17Z174 T-Max 6912, 110 V, Velká Británie

Moduly čerpadla T-Max 
17Y905 Sada plnicího ventilu, rychlospojka 1" CAM
19A843 Nožní ventil 2" CAM (T-Max 6912)
25E693  Sada sací trubky 200 litrů (T-Max 6912),  

rychlospojka 2" CAM, včetně 19A843
25E692  Sada sací trubky 20 litrů (T-Max 506/657/6912),  

pryžová rychlospojka
25D091  Sada sání ze zásobníku 2" CAM, 2" vnitřní rychlospojka 

CAM x 0,6 m hadice

Moduly zásobníku T-Max
17Z182 Zásobník T-Max, 4 pytle (65 litrů)
17Z183 Zásobník T-Max, 6 pytle (95 litrů)

Příslušenství zásobníku
17Z414 Vibra-Flo, 230 V EU
17Z186 Válec pytle, provedení APX
17Z539 Válec pytle
19A646 Stěrka

Hadice pro přívod materiálu
289959 3/4" x 3 m, krátká spojovací hadice
289960 1" x 5 m, hadice
289961 1" x 10 m, hadice
17Z187 1" x 15 m, hadice
17Z188 1" x 30 m, hadice

Vzduchové hadice
17Z303 Vzduchová hadice, 3/8" x 13 m
17Z304 Vzduchová hadice, 3/8" x 18 m
17Z305 Vzduchová hadice, 3/8" x 33 m

Sady vzdáleného spínače
17Z157 Vzdálený spínač, 18 m
17Z158 Vzdálený spínač, 33 m
15Y525 Prodlužovací kabel, dálkové ovládání, 15 m

Sady vzduchové + dálkový ovladač STX
17Z144 Vzduchová hadice + STX drát dálkového ovladače, 13 m
17Z148 Vzduchová hadice + STX drát dálkového ovladače, 18m
17Z151 Vzduchová hadice + STX drát dálkového ovladače, 33m

Vzduchové konektory
114558 Vzduchová spojka, vnitřní, 1/4" NPT(f)
169967 Vzduchová spojka, vnější, 1/4" NPT(f)

Spojky CAM 
15T116 1" CAM (m) x 1" NPT(f), hliník
289874 1" CAM (f) x 1" NPT(f), hliník
120307 2" CAM (m) x 1-1/2" NPT(f), hliník
513549 2" CAM (m) x 1-1/2" NPT(f), hliník
120308 2" CAM (f) x 1-1/2" NPT(f), hliník
15U007 1" CAM (m) x 1" CAM (m) záslepka, hliník
17Z307 1" CAM (f) záslepka, hliník
17V096 2" CAM (m) záslepka, hliník
17V095 2" CAM (f) záslepka, hliník

Aplikátory T-Max
17Y910 STX Vzduchová pistole se spouští, na stěrky *
17Z128 Inline pistole FreeFlo *
24B944 Pevná tyčová pistole 1 m *
24B945 Pistole s flexibilní hlavicí*
17Z054 Hubice T-Max s bezvzduchovým hrotem
17Y907 Pistole Inline, RAC X, HDA651
24C414 Sada kulového ventilu, pistole FreeFlo a tyčové pistole

Vzduchové pistole STX
17Z563 4 mm, nerezová ocel
17Z564 6mm, nerezová ocel
17Z565 8mm, nerezová ocel
17Z566 10mm, nerezová ocel
17Z567 12mm, nerezová ocel

Vzduchové pistole, tyčové
16A443 3/16", nerezová ocel (4,75 mm)
16A444 1/4", nerezová ocel (6,35 mm)
16A445 5/16", nerezová ocel (8 mm)
16A446 3/8", nerezová ocel (9,5 mm)
16A447 7/16", nerezová ocel (11 mm)
16A448 1/2", nerezová ocel (12,7 mm)
16A449 9/16", nerezová ocel (14,3 mm)
128459 3/8", poniklovaná lisovaná ocel (9,5 mm)
128460 1/2", poniklovaná lisovaná ocel (12,7 mm)
128461 9/16", poniklovaná lisovaná ocel (14,3 mm)
128462 5/8", poniklovaná lisovaná ocel (15,9 mm)
128463 11/16", poniklovaná lisovaná ocel (17,5 mm)
128464 3/4", poniklovaná lisovaná ocel (19 mm)

Hubice T-Max a příslušenství Free Flo
17Z185  Vzduchová sada pro hubici, (15 m vzduchová hadice, 

vzduchové trysky)*
248888 3 mm, kruhová tryska
248524 4mm, kruhová tryska
248525 6mm, kruhová tryska
248526 8mm, kruhová tryska
248527 10mm, kruhová tryska
289922 Filtr s velikostí otvorů síta 18, se škrabkou (2 ks)
289923 Filtr s velikostí otvorů síta 30, se škrabkou (2 ks)
15X791 Trubka bez filtru, vzduchová zátka
277789 Škrabka na čistění filtrů

Součásti pro jemné dokončování
17Z635 Sada STX FF (kalené kotouče, adaptér)
18A155 Sada hubice/FreeFlo FF (kalené kotouče, adaptér)

Kotouče WideTex FineFinish Standard tvrzená

W4 24S099 24S114

W6 24S100 24S115

W8 24S101 24S116

W10 24S102 24S117

W12 24S103 24S118

WXL 24S104 24S119

Různé 
17Z231 Pryžová vstupní koule (T-Max 6912) (1 ks)
17Z232 Pryžová vstupní koule (T-Max 6912) (5 ks)
17Z556 Sada ocelové koule, vstup + výstup (T-Max 6912)
17Z648 Sada keramické koule, vstup + výstup (T-Max 6912)
17Z640 Sada koule Si-N, vstup + výstup (T-Max 6912)
248395 Čistič vzduchových trysek
15U027 Přípojka vzduchové hadice
17Z224 Mazivo hadice (50 ks)
248515 Houbovitá koule 1.2", čisticí sada (5 ks)
19A983 Houbovitá koule 1", čisticí sada (5 ks)

Příslušenství TexSpray T-Max
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Technické údaje
Všechna zařízení se expedují kompletní a připravená ke stříkání:

Název modelu: T-MAX
AIRLESS

T-MAX
S PŘÍDAVNÝM VZDUCHEM

T-MAX
AIRLESS / S PŘÍDAVNÝM VZDUCHEM

506 657 6912 6912 6912 6912 6912

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Objednací čísla: EU - 230 V 17X980 17X983 17X986 17X990 17X993 17Z285 17Z288

Objednací čísla: IT, DK, CH - 230 V 17X981 17X984 17X987 17X991 17X994 17Z286 17Z289

Objednací čísla: UK - 110V 17X982 17X985 17X988 17X992 17Z282 17Z287 17Z290

Max. velikost trysky Omítka 0,051" Omítka 0,061" Omítka 0,071" Omítka 0,071" Omítka 0,071" Omítka 0,071" Omítka 0,071"

Max. Průtok - l/min (g/min) 6,4 (1,7) 7,2 (1,9) 12 (3,17) 12 (3,17) 12 (3,17) 12 (3,17) 12 (3,17)

Max. tlak v barech (PSI) 50 (730) 65 (940) 69 (1000) 69 (1000) 69 (1000) 69 (1000) 69 (1000)

Výkon motoru - kW (HP) 0,9 (1,2) 0,9 (1,2) 2 (2,8) 2 (2,8) 2 (2,8) 2 (2,8) 2 (2,8)

Kompresor, l/min Externí 
kompresor

Externí 
kompresor

Externí 
kompresor

Externí 
kompresor

Externí 
kompresor

Externí 
kompresor

Externí 
kompresor

Hmotnost - kg (lbs) 71 (156) 73 (160) 86 (190) 86 (190) 86 (190) 86 (190) 86 (190)

VÝHODY

SmartControl ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Displej LED ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Volič průtok / tlak Integrovaný Integrovaný ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vypínání čerpadla na pistoli Volitelně Vzdálený spínač Vestavěný  
do Pistole STX Vzdálený spínač Vestavěný  

do Pistole STX

Gravitační zásobník 4 pytle 6 pytle 6 pytle 6 pytle 6 pytle 6 pytle 6 pytle

Čerpadlo Endurance ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Těsnění pístu Jedno balení Jedno balení Klínová ucpávka Klínová ucpávka Klínová ucpávka Klínová ucpávka Klínová ucpávka

Modulární dělený rám ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vytlačovací systém(mandl) pro pytlované směsi Volitelně Volitelně Volitelně Volitelně Volitelně Volitelně Volitelně

Vibrátor Vibra-Flo Volitelně Volitelně Volitelně Volitelně Volitelně Volitelně Volitelně

SLOŽENÍ

Trysky HDA651 HDA651 + HDA655 HDA651 + HDA655

Hroty WideTex W4H, W6H, W8H, W10H, 
W12H, WXLH

W4H, W6H, W8H, W10H, 
W12H, WXLH

Trysky 4 mm, 6 mm, 8 mm, 
10 mm

4 mm, 6 mm, 8 mm, 
10 mm, 12 mm

4 mm, 6 mm, 8 mm, 
10 mm

4 mm, 6 mm, 8 mm, 
10 mm, 12 mm

Držák trysek RAC X - 246215 RAC X - 246215

Pistole Hubice T-MAX - 17Z054 Free Flo – 
17Z128

STX - 
17Y910

Hubice T-MAX - 
17Z054

Free Flo - 17Z128

Hubice T-MAX - 
17Z054

STX - 17Y910

Hadice 1" x 5 m - 289960 1" x 10m - 289961 1" x 5 m - 289960
1" x 10m - 289961

1" x 5 m - 289960
1" x 10m - 289961

1" x 5 m - 289960
1" x 10m - 289961

Krátká spojovací hadice 3/4" x 3 m - 289959 3/4" x 3 m - 289959 3/4" x 3 m - 289959

Box na nářadí ✓ ✓ ✓

Nástroje Škrabka Škrabka Škrabka Škrabka Škrabka Škrabka Škrabka

TEXSPRAY T-MAX™


