
MARK V PLATINUM

Nejvyšší řada profesionálního airless stříkacího zařízení Graco pro nanášení barev, 

protipožárních a stěrkových materiálů

MARK V™ Platinum

•  Integrovaný naviják s hadicí. Začínejte s prací dříve a rychleji ji dokončete. 
Přitom se zbavíte obtížné manipulace s hadicí.

•  Přesné ovládání tlaku na konci hadice. Na jakémkoli místě můžete tlak stříkacího zařízení jemně doladit nebo vypnout. 
Docílíte kvalitnějšího nástřiku a snížíte postranní ústřiky (a tedy plýtvání barvou).

• E-Lock™  – ochrana proti odcizení. Stejně jako u vašeho vozidla. Stříkací zařízení můžete zamknout. 
 Odradí všechny zloděje. 

VÝHODY ŘADY PLATINUM

Texture Applications
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Po uvedení stříkacího zařízení Mark V na trh 
v polovině devadesátých let se společnost 
Graco stala skutečným lídrem a nastavila nový 
trend v oblasti airless aplikací stěrek a jiných 
typů velmi hustých materiálů. Rychlost 
bezvzduchového nanášení v kombinaci s velmi 
kvalitním výsledným nástřikem se v tomto 
oboru stala standardem.

Mark V™ Platinum

Snadná obsluha, rychlá aplikace a spolehlivost – to 

jsou základní kladné odezvy uživatelů zařízení Mark 

V. Technické řešení tohoto všestranného stříkacího 

zařízení je v neposlední řadě také výsledkem připomínek, 

požadavků a nejnáročnějších přání našich zákazníků 

z celé Evropy.

Mark V Platinum představuje další vývojový krok 

dopředu. Díky rychlonavíjecímu systému hadic, 

elektronické ochraně proti krádeži, bezdrátovému řízení 

tlaku a automatickému systému čištění AutoClean™ 

je zařízení Mark V Platinum vybaveno skutečně vším 

pro profesionální, komfortní práci a udává nový trend 

v oblasti aplikačních zařízení. S tímto zařízení bude vaše 

práce mnohem snazší, komfortnější a rychleji hotová.

Se systémem ProConnect™ pro nanášení barev, protipožárních a stěrkových materiálů v režimu airless (bezvzduchového) stříkání

MARK V™ Platinum

Integrovaný naviják s hadicí

Speciální konstrukce. 45 metrů dlouhou hadici nyní 

rozvinete či svinete během několika sekund, což vám 

poskytuje ohromnou volnost při stříkání v dosahu 90 metrů 

bez nutnosti přemístit zařízení.

Možnosti:  90 m (1/4”) / 60 m (3/8”)

E-Control™

Bezdrátové dálkové ovládání 

tlaku připojené k hadici, 

umožňuje kdykoli nastavit tlak, 

aniž byste museli stát přímo u zařízení. 

Ovládání je robustní, vodotěsné, odolné, 

s dosahem 45 m.

AutoClean™ 2 + výpustný ventil HD pro vysoké zatížení

Nyní plně automatizováno. Připojte pistoli a přepněte výpustný 

ventil HD do polohy AutoClean. Systém pak obstará zbytek za 

Vás: zatímco Vy se budete věnovat čistění a úklidu jiných věcí, 

systém sám vyčistí pistoli, hadici, filtry a zbytek zařízení!

MARK V™ PLATINUM je skutečně velmi univerzální stříkací zařízení pro velké 

zakázky a produktivní práce v interiérech i exteriérech! Váš spolehlivý pomocník 

pro airless aplikace stěrek i běžných vodouředitelných a rozpouštědlových barev.

MARK V PLATINUM umožňuje nástřik akrylátů, latexů, emulzí, syntetik, epoxidů, 

plničů, protipožárních materiálů a stěrek. 

Výkon zařízení umožňuje napojení 2 a více pistolí (dle typu barvy).

MARK V™ PLATINUM je sk tečně elmi ni er ální stříkací aří ení pro elké

Materiály a aplikace

E-Lock™

Elektronický zámek stříkacího zařízení, který zloději 

vezme chuť na vaše drahé stříkací zařízení řady 

Platinum.

Jeden zámek E-Lock lze naprogramovat na několik 

stříkacích zařízení Platinum. Několika zámků E-Lock 

lze naprogramovat pro jedno stříkací zařízení 

Platinum. Pro případ, že ztratíte nebo zapomenete 

klíč E-Lock, je možné použít ruční zakódování. 

Ovšem nesmíte zapomenout svůj kód E-Lock!

Červené výstražné světlo upozorňuje ostatní, 

že stříkací zařízení Platinum je zamknuto pomocí 

zámku E-Lock!

Klíče E-Lock (2x) se prodávají samostatně
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www.graco.be

Digitální řízení SmartControl-E nepřetržitě sleduje všechny parametry stříkání a upravuje funkci 

čerpadla během několika desetin sekundy. Dokonce ani s více pistolemi nemusíte čekat, až se 

hodnota tlaku ustálí. Okamžitě můžete pokračovat v rovnoměrném stříkání.

Inteligentní mozek stroje koordinuje všechna elektronická zařízení, jako je např. časovač 

AutoClean™, E-Lock™, bezdrátové ovládání tlaku E-Control™, počítadlo spotřeby vystříkaného 

množství barev (za celou dobu používání), kódy chyb a tlak. Jednoduše, pomocí jediného tlačítka.

Digitální ří ení SmartControl E nepřetržitě sled je šechn parametr stříkání a pra je f nkci

Nejinteligentnější systém řízení SmartControl-E™

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

! TIP

Chcete-li zvýšit výkon pumpy při nanášení stěrek, 

nahraďte nerezovou kuličku spodního sedla 

pumpy koulí keramickou ( standardní součást 

dodávky u nového stříkacího zařízení).

Konstrukce vozíku 

s aretací a nakloněním dozadu

Stojan vozíku umožňuje pohodlnou výměnu 

nádoby s barvou jednou osobou a usnadňuje 

čištění a údržbu čerpadla.

PROSTOJE VÁS STOJÍ PENÍZE!

Systém odpojení čerpadla ProConnect umožňuje snadno 

a rychle vyměnit čerpadlo Endurance™. Během několika 

sekund, přímo na místě, bez použití nástrojů. 

Vždy to správné řešení. Mějte po ruce náhradní!

  -> WWW.PRO-CONNECT.EU

DOPLŇKOVÝ PROGRAM PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NÁSTŘIK STĚREK
Rozšiřte své stříkací zařízení verze Platinum na zcela 

kompletní systém pro nanášení stěrek 

o 90litrový zásobník a vytlačovací lis, 

pokud provádíte nástřik materiálů 

dodávaných v pytlích. 

Pro velmi velké 

projekty, kde je 

materiál dodáván 

ve 200 l sudech nebo 

větších zásobnících 

bude optimálním 

řešením propojovací 

sada pružného sání.

PROCONNECT™ – 
ODPOJENÍ ČERPADLA 
BEZ NUTNOSTI POUŽÍT NÁŘADÍ

Čerpadlo 

Endurance™

Vyzkoušená a spolehlivá 

technologie pístového 

čerpadla společnosti 

Graco s těsněním 

LongLife-V.

Sací ventil QuickAccess™ 

usnadňuje čištění 

a odstraňování zbytků.
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Vybalte, zapojte a stříkejte!

Zařízení Mark V™ Platinum se dodává kompletní a připravené 

k okamžitému uvedení do provozu!

Standardní příslušenství: Elektronické ovládání SmartControl™, 

systém samočistění AutoClean™, systém rychlopřipojení pumpy 

ProConnect™, E-Control™, naviják s hadicí, pistole pro nanášení 

hustých hmot 289605 s držákem trysek HandTite™ RAC X™ a airless 

tryskami HDA527 a HDA531, koncová pružná hadice (bič) BlueMax™ II 

– 277249 - 1/4" x 0,90 m, hadice BlueMax™ II – 240797 - 3/8" x 15 m, 

hadice BlueMax II, otočný kloub pistole 189018, sada nerezových 

kuliček a sedlo pro stříkání barev, mazivo 206994 TSL™ – 0,25 l, 

univerzální kladívko 197193, stavitelný klíč 111733.

Technické údaje

© 2009  Graco N.V. · Katalog č. 320601 CZ (rev. A) · 02/09 · Vytištěno v Evropě.

Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.
Všechny údaje, ilustrace a technické specifikace obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací 

o výrobku dostupných v době uveřejnění. Právo na změny bez předchozího upozornění je vyhrazeno.

GRACO N.V. • Fluid Handling Solutions

Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen

Tel.: (32) 89 770 700 • Fax: (32) 89 770 777

www.graco.be (Europe)

VVybbaltlte, zap jojtte a střtříkík jejtte!!
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Pistole
289605  Modrá pistole 289605 TexSpray™ s držákem trysek 

RAC X a tryskou 531

245820  Pistole TexSpray Inline

Easy Out™ - Hlavní filtry
244071  30 mesh, šedý

244067  60 mesh, černý

244068  100 mesh, modrý

244069  200 mesh, červený

Sací košík Mark V
189920  kovový

Hadice
240797  3/8" x 15 m

241275 3/8" x 30 m

Pružné hadice před pistoli (230 bar)
238358  3/16" x 0,9 m

238959  3/16" x 1,4 m

238359  3/16" x 1,8 m

277249 BlueMax™ II hadice 1/4" x 0,9 m

Šroubení
159841 1/4" (F) x 3/8" (M) spojka

189018 Otočný kloub

Sady TexSpray
289611  Sada pistole TexSpray™, hadice 3/8" x 15 m, 

pružná hadice, držák RAC X a tryska 531

Čerpadlo ProConnect
287928  Kompletní spodní čerpadlo

Pistole

Zvyšte kvalitu Vámi prováděných prací. Zvyšte kvalitu finálního povrchu.

GRAGRAGRACOCOCO N VN VN.V. •• FlFl Fl iduiduid HHa Ha dlndlndliinging SSo Sol tlutlutiionionss

I d t i t i O d B d Sl k id t t 31 B 3630 M h l

Váš Graco distributor:

Příslušenství pro zařízení Mark V™ Platinum
Využijte všech možnosti zařízení naplno s naším profesionálním příslušenstvím

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

Objednací čísla:  verze pro Evropu - 220 V

 verze s více výměnnými kabely

 verze pro Velkou Británii - 110 V

Max. velikost trysky: barvy – stěrky

Průtok - l/min. (gpm) barvy – stěrky

Max. tlak - bary (PSI)

Hmotnost - kg (lb)

Verze SmartControl

Typ motoru

Výkon motoru - kW

Příkon generátoru - kW

Mark V Platinum

257043

257044

257045

0,035" - 0,037"

4,3 (1,2) - *více jak  5,5 l (1,45)

230 (3300)

59 (130)

2,0

Bezuhlíkový DC

1,65

5

MARK V™ Platinum

244

244

244

238

238

238

277

Ha
24

24

Pr

Zásobník
287987  Zásobník 90 litrů

289587 Navíječ pro pytlované směsi

Pružné sání
243167  Sací sada pro zásobník

Prodlužovací nástavce s držákem trysek RAC X
287019  25 cm

287020  40 cm

287021  50 cm

287022  75 cm

Pistole s prodloužením a CleanShot™ RAC X ventilem
287026  90 cm

287027  180 cm

Trysky a držáky
FFAXXX  Zelená tryska RAC X na dokončovací práce

PAAXXX  Modrá tryska RAC X pro produktivní airless 

profesionální práce

HDAXXX Hnědá tryska RAC X pro husté materiály a těžké 

aplikace (velké průměry trysek)

WA12XX  Tryska RAC X Extra široká pro velké plochy

246215 Držák RAC X

Kapaliny
206994  Mazivo pístu TSL™ 0,25 l

253574  Konzervační Armor™ 1 l

245133 Konzervační Armor™ 3,8 l

Ostatní
258529 E-Lock™, sada 2 bezdrátových dálkových 

ovládání, včetně baterie

24B194 E-Control™, bezdrátové dálkové ovládání tlaku

Če
28

* Průtočné množství závisí na typu stěrky. Menší ID keramické koule optimalizují průtok pro stěrkové materiály, nerezové SST koule pro barvy.
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