PŘÍ SLU Š EN STVÍ

224991

Samostatná pistole Spack
- bez držáku a trysky
(350 bar)
Pislole Flo Mastic –
bez difůzoru (275 bar)
Držák s tryskou GHD 535,
přechodové šroubení
1/2” x 3/8”
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MARK X

ProConnect™

Dvakrát vyšší výkon než Mark V™ Pro aplikace stěrkových materiálů a bitumenů

Šroubení
207947
Otočný kloub 1/2"
159239
Přechodové šroubení
1/2" x 3/8”

Hadice
277331
191239
240797
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Hadice 1/2" x 15m
Koncová před pistoli
3/8" x 3,3m
Hadice BlueMax™ II
3/8" x 15m (FBE)
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Hlavní vysokotlaký filtr doplňková sada
287995
Kompletní filtr pro
dodatečnou montáž výstup 1/2"

Spodní pumpa
287946
Kompletní spodní pumpa
Mark X™ s připojením
ProConnect™
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Pružné sání
243167
Sací sada pro zásobník

Vzduchová sada
244052
Vzduchová sada s hadicí
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HLAVNÍ VÝHODY

Speciální řada trysek
pro stěrkové materiály
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TMX531 TMX541 TMX651 TMX671
TMX535 TMX545 TMX661

Držák trysek
243161
Držák RAC® 5
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Zásobník
241318
Zásobník 90 litrů
248531
Sada pro vytlačování
z pytlů
243428
Podvozek pro zásobník

Trysky
TMXxxx
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• Nejvýkonnější elektrické zařízení - Dvakrát vyšší výkon než MARK V
• Dvakrát vyšší produktivita
• Velký rozsah aplikačních možností

ZPRACOVATELNÉ MATERIÁLY
Stěrky - Hydroizolace - Vyrovnávací tmely - Bitumeny - Vysokosušinové barvy - Protipožáry

Kapaliny
206994 Mazivo pístu TSL™ 0.25l
243103
Konzervační kapalina Armor
1l
245133
Konzervační kapalina Armor
3,8 l

Těžké a dekorativní aplikace
MARK X ™ ProConnect

www.graco.be

Pistole
245820

™

MARK X

ProConnect™

Dvakrát vyšší výkon než Mark V™ pro aplikace stěrkových materiálů a bitumenů

✔

Přepínač
10A a 14A
Pracuje bezproblémově
i při nevhodně dimenzovaných
rozvodech el. proudu ( slabý jistič)
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Technicky vhodně řešený tvar a velikost
průtokových cest (1/2") pro plynulé
proudění hustých materiálů
1/2" materiálová hadice s ukončovací extra pružnou
hadicí před pistoli 3,3 m x 3/8" pro snadnou
manipulaci

Odšroubovat výstupní hadici

Spodní pumpa HD typu Endurance
Pístní tyč s velmi kvalitní
povrchovou úpravou Chromex
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Keramické koule
Vysoká odolnost proti opotřebení

Odjistit pojistku a otevřít kryt

Nízká hmotnost, optimální tvar
Výrazně snižuje namáhu při stříkání
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1/2" provedení s 45° sklonem hlavy
vůči hlavní ose pistole
pro optimalizovaný průtok i velmi
hustých materiálů
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Nízko uložené vstupní sací sedlo
Vyšší sací výkon bez možnosti přisávání
vzduchu

Pistole Spack

Masivnější provedení jehly a sedla
pro dlouhou životnost a snadný průtok
hustých materiálů
Vhodně tvarovaná rukojěť pistole
Komfortní držení bez možnosti
vyklouznutí při stříkání
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Podpůrný uzavírací systém dolního sedla
Rychlé otevření a uzavření sedla sací koulí
s podpůrným speciálním pružinovým
mechanismem = vyšší výkon

Dostatečně dimenzovaný průřez průtokových
cest zajišťuje plynulý tok i velmi hustých
materiálů
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EXKLUZIVNÍ SYSTÉM PŘIPOJENÍ
Demontáž a vyměna spodní pumpy:
Jednoduše - bez použití nářadí - během několika
vteřin
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MARK X ™ ProConnect ™
SPECIFIKACE
Objednací čísla:
pro Europu - 220 V
pro Itálii, Dánsko, Švýcarsko - 220 V
Max. velikost trysky
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Výkon - l/min. (gpm)
Max. tlak - bar (PSI)
Hmotnost - kgs (lbs)
SmartControl™ verze softwaru
Typ motoru
Výkon motoru - kW (HP)
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Mark X™ ProConnect
249627
249628
s barvou: 0.045"
se stěrkou: 0.051" +
s barvou: 7.6 (2.0)
se stěrkou: 9.1 (2.4)
230 (3300)
63 (139)
2.0
DC "bezuhlíkový" TEFC
3.0 (4.0)

Zařízení Mark X™ ProConnect™ je dodáváno kompletní, připravené k okamžitému použití! Obsahuje: 245820 Pistoli Spack, 207947 1/2" otočný kloub, trysky
TMX 535, 545, 243161 držák trysek RAC V, 159239 šroubení 1/2" x 3/8”, 191239 koncovou pružnou hadici před pistoli 3,3 m x 3/8", hadici 1/2" x 15m, stavitelný
servisní klíč, 206994 0,25 l kapalina TSL™

✔
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Podvozek s většími koly
Snadná manipulace v těžším terénu a po schodech
S vnitřní duší - možnost dofoukání

Vytáhnout kolík.
Uvolnit spodní pumpu.

Test: použitelné délky hadic - 30 m vertikálně + 18 m horizontálně = 48 m hadic
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DC bezuhlíkový motor
Plně zapouzdřený & výkonný
ventilátor pro trvalou práci
a dlouhou životnost motoru
Kompaktní velikost
pro snadnou manipulaci
Rychlá odezva řízení motoru =
vyšší výkon zařízení

SmartControl™ 2.0

Jednosekundový process učení:
- okamžité přizpůsobení aktuálnímu
průtoku a tlaku po nasazení trysky
na začátku stříkání
Vyšší efektivní pracovní tlak:
- přináší kvalitní a konstantní nástřikový
obraz bez pulsací, přestřiků a okrajů

✔

Digitální displej:
- údaje o okamžitém tlaku,
množství vystříkaných litrů atd

Power factor

Jedinečná technologie Graco:
Přenáší maximální možný elektrický
výkon na výkon samotné pumpy!

Mark X ™ Hlavní výhody
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