
Painter - Professional Airless Applications
ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

Mellanstorlekssortiment med elektriska airless-färgsprutor  
för yrkesmålare

KOMFORT, KONTROLL OCH ENASTÅENDE FINISH HELA DAGEN:
• Slutför dina jobb utan att bli trött med hjälp av den innovativa pistoldesignen Contractor PC™.  
• Upplev alla fördelar med de gröna lågtrycksmunstyckena - de yrkesmålarna föredrar.

ARBETA SMARTARE:
• Förenkla din verksamhet med BlueLink-appen™ - drivs av SmartControl™. 
• Håll koll på var din spruta befinner sig och i vilket skick den är samt tillgången på färg.

TILLFÖRLITLIGHET VARJE DAG:
• Förlita dig på branschstandarden: Endurance™-pumpen. 
• Byt ut pumparna själv på arbetsplatsen med exklusiva ProConnect™.

PRODUCERA MER MED MINDRE ANSTRÄNGNING

ST MAX™ II PC Pro



ST MAX II PC Pro Avsluta alla jobb - alla dagar!  
för proffs

Hållbar vagnkonstruktion
-  Rejält förkromat stål för tuffa miljöer
-  Utdragbart handtag fungerar även som slangvinda för enkel upprullning av slangen
-  Smidigt insug möjliggör uppsugning av oförtunnad färg ur hinkar på upp till 30 liter
-  TiltBack™ möjliggör enkelt  
hinkbyte för en person

Behållare 
En praktisk 
5,7-litersbehållare 
som passar alla 
enheter

  Spara tid när du rengör din utrustning:
Pumprengöringssystemet FastFlush™rengör utrustningen  
upp till fyra gånger snabbare och använder bara halva 
mängden vatten.

Easy-Out™-pumpfilter
-  Den stora filterytan minskar risken för igensatta munstycken och ger en 
kvalitetsfinish

-  Omvänd filterkonstruktion som ger filtret stadga och kan rengöras med några  
få liter

-  Vertikal filterkonstruktion som gör det enkelt att avlägsna med lock för att 
undvika spill

Ladda ned  

BlueLink™-appen  

Finns på flera språk

CONNECT TODAY
ENSURE YOUR FUTURE

Spåra alla sprutor:
➤  Håll koll på exakt var 

utrustningen är och 
produktiviteten per timma

➤  Spara in på resor till 
arbetsplatser

Följ jobbprocessen:
➤  Produktivitetsdata på 

begäran och rapportering  
var du än är

➤  Se till att du har viktiga 
material i tid

Maximerar drifttiden:
➤  Lägg upp scheman för 

förebyggande underhåll  
och få varningar

➤  Se till att dina sprutor är  
redo för alla jobb

Inbyggd verktygslåda
Praktisk förvaring där verktyg, munstycken, filter och 
tillbehör lagras där du behöver dem som mest (Hi-Boy).

Den perfekta utrustningen 
för renoveringsjobben

När du behöver öka produktiviteten 
för att hantera medelstora bostads-
jobb och mindre kommersiella jobb, 
ger ST Max™ II PC Pro de prestanda 
som krävs. Den finns dels som en 
kompakt version med stativ, dels 
som en version på vagn, där direkt-
sugning, vagnstöd, slangvinda och 
verktygslåda ingår som premium. 
Vi har utrustat alla ST Max™ II PC Pro 
med BlueLink™, en Contractor PC™ - 
pistol med gröna Smarttips™-låg-
trycks munstycken, SmartControl, 
borstlös motordesign, ProGuard™ och 
FastFlush™ - bara för dig.

EGENSKAPER HOS  
ST MAX II PC PRO
ST Max II PC Pro-serien är det per-
fekta valet för inomhusmålning i vil-
lor eller mindre flerfamiljsbostäder. 
Du kan enkelt spruta i stort sett all 
inomhusfärg, lackfärg och fernissa.

http://www.graco.com/bluelink



Undvik förlorad arbetstid och onödiga kostnader på grund av pumpreparationer.
Byt enkelt ut pumpen SJÄLV i 3 steg vid eventuella tecken på skador.

Stora hjul  
-  som rullar lätt även över 

ojämnt underlag

ProGuard™+
Sprutskyddssystemet skyddar mot  
kraftiga eller extrema strömvariationer  
på arbetsplatsen (endast 230 V-modeller)

SmartControl 4.0 med ProGuard™+
-  Ger den bästa finishen och har den lägsta 
döda zonen oavsett tryck 

TIPS!
Med en reservpump  
till hands kommer  
du alltid att kunna  
slutföra jobbet!

Snabbt pumpbyte
-  1-minutsbyte på arbetsplatsen
-  Fortsätt spruta i stället för att vänta  
på service

-  Inga låspinnar eller delar som kan  
tappas bort!

Drivs av:

Lossa låsmuttern Öppna luckan och 
avlägsna pumpen

Avlägsna slangen 
och sugröret

ÖKA  
DIN RÄCKVIDD!

JetRoller™  
Det perfekta 
renoveringsverktyget
Bygg ut sprutan med JetRoller-systemet  
och minimera arbetstiden genom att 
kombinera rollning och sprutning i ett svep.
Använder allmänt tillgängliga roller-
stickhylsor på 18 eller 25 cm.

Fördelar: 
-  Minskar sprutdimma
-  Du slipper sträcka dig
-  Du slipper klättra och sträcka dig upp  

och ned hela tiden
-  Du avslutar större jobb på halva tiden 

jämfört med traditionella metoder

Satsen omfattar en lätt avtagbar rollerbygel, 
50 cm förlängning, CleanShot™ Shut-Off™-
ventil, Inline™-pistol, sprutmunstycke och 
hållare.

DEN HÅLLBARASTE OCH 
KRAFTIGASTE PISTOLEN NÅGONSIN.

Ytfinish med bäst kvalitet

➤  Njut av alla fördelar hos 
de gröna munstyckena 
SmartTips - med 
lågtryckstekniken som alla 
yrkesmålare föredrar.

Slutför jobben snabbare 
utan att bli trött
➤  Med den lägsta vikten,  

det lättaste 
avtryckarmotståndet 
och justering av 
avtryckarlängden

Maximerar drifttiden:

➤  Byt enkelt ut färgsektionen 
själv: en kassett, inga 
verktyg.

Contractor PC™-pistol
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ST MAX II PC Pro
395 395 495 495 595

Stativ Hi-Boy Stativ Hi-Boy Hi-Boy

Artikelnummer: för europeisk version (230 V) 17E864 17E865 17E871 17E874 17E876
 Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)  – – 17E872 17E875 17E877
 UK (110 V) – – 17E873 – 17E878
Max. arbetstryck - bar (PSI) 227 (3 300) 227 (3 300) 227 (3 300) 227 (3 300) 227 (3 300)
Max. vätskeflöde - l/min. (gpm) 2,0 (0,54) 2,0 (0,54) 2,3 (0,60) 2,3 (0,60) 2,6 (0,70)
Max. munstycksdimension - 1 pistol 0,023" 0,023" 0,025" 0,025" 0,027"
Vikt - kg (lbs) 20,5 (45,1) 30 (66) 15 (34) 30 (66) 33 (73)
Motorns märkeffekt - hk 1,0 likström utan kol 1,0 likström utan kol 1,2 likström utan kol 1,2 likström utan kol 1,6 likström utan kol
Minsta generatoreffekt - W 3 500 3 500 3 750 3 750 4 000
Egenskaper: BlueLink™ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 TiltBack™/slangställ/verktygslåda – ✓ / ✓ / ✓ – ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / ✓
 Hydraulisk tryckmätare ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 FastFlush™/ProGuard™ + ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓
 Endurance™-pump/ProConnect™ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓
 SmartControl™-version 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Alla enheter levereras kompletta och klara för sprutning:  
med 17Y043 Contractor PC™-pistol, LP517-munstycke, 246215 RAC X™-skydd, 
287032 Easy-Out™-filter (60 mesh), 240794 BlueMax™ II-slang(1/4" x 15 m), 
15F446 pistolverktyg, 111733 skiftnyckel, 238049 TSL™ (118 ml).

Contractor PC™-pistol
17Y043 2-3-4-fingeravtryckare, RAC X-skydd 

och 517 LP-munstycke, 60 meshfilter
17Y297 Kassett för Contractor PC-pistol

Easy-Out™-pistolfilter
257129 30 mesh, grått
287032 60 mesh, svart
287033 100 mesh, blått
257130 200 mesh, rött

Easy-Out-pumpfilter
246425 30 mesh, grått
246384 60 mesh, svart (= standard)
246382 100 mesh, blått
246383 200 mesh, rött

BlueMax™ II-slangar
214698 3/16" (4,75 mm) x 7,5 m
240794 1/4" (6,35 mm) x 15 m
241272 1/4" (6,35 mm) x 20 m
223771 1/4" (6,35 mm) x 30 m

Slangkopplingar
156971 1/4" x 1/4" (6,35 x 6,35 mm)
157350 1/4" x 3/8" (6,35 x 9,5 mm)

Vippslangändar (230 bar)
238358 3/16" (4,75 mm) x 0,9 m
238959 3/16" (4,75 mm) x 1,4 m
238359 3/16" (4,75 mm) x 1,8 m

Blisterförpackning -  
ProConnect™-pumpnederdel
17C489 passar alla ST Max™ II PC Pro

ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
24W755 230 V, IEC320, multisladd

Behållare
17H171 5,7 liter / stativversion
24B250 5,7 liter / Hi-Boy-version

Satser med pistol, munstycke, slang
17Y051 Contractor PC-pistol, 1/4" x 15 m 

slang, 3/16" x 0,9 m vippslang,  
RAC X-skydd, RAC X LP 517- 
munstycke och 60 meshfilter

17Y220 Contractor PC-pistol, 3/16" x 7,5 m- 
slang, 25 cm munstycksförlängning, 
RAC X-skydd, RAC X FF LP 210 & 
312 munstycke, 100 meshfilter + 
lösningsmedelssats.

JetRoller™-system 
0,5 m kraftig förlängning
med Inline™-pistol:
24V490 rulle 18 cm
24V491 rulle 25 cm
utan Inline™-pistol:
24V492 rulle 18 cm
24V493 rulle 25 cm

232123 1 m kraftig förlängning

Tillbehör
Få ut det mesta möjliga av din utrustning med våra professionella tillbehör:
Söker du mer information? Läs vår broschyr om tryckluftstillbehör, 300672

CleanShot™ RAC X™-stångpistol
287026 90 cm
287027 180 cm

RAC X munstycksförlängning
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Rulle för utomhusbruk (komplett)
6880095 30 cm fast
098085 45-90 cm teleskopisk
098084 90-180 cm teleskopisk

Rullsats
245397 Fast inbyggd rulle 50 cm -  

EvenFlow™-huvud 23 cm -  
hölje 12 mm - InLine™-pistol

Munstycken och munstyckshållare
FF LPXXX Grönt RAC X-ytfinishmunstycke
PAAXXX Blått RAC X professionellt airless-

munstycke
WA12XX RAC X WideRac, för stora ytor
246215 RAC X-skydd

Vätskor
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

ST MAX™ II PC Pro

Varje inköp från Graco  
levereras komplett med  
bästa möjliga kundservice


