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EASYMAX FF - EASYMAX WP II

NOWA GENERACJA

Profesjonalne bezprzewodowe urządzenia do hydrodynamicznego
malowania natryskowego z technologią ProSpray

PROFESJONALNE URZĄDZENIE DO MALOWANIA NATRYSKOWEGO,

KTÓRE MIEŚCI SIĘ W DŁONI!
DOSKONAŁA JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA
BEZ ROZCIEŃCZANIA FARBY

GOTOWOŚĆ DO PRACY

W KILKA SEKUND

ZALETY URZĄDZEŃ EASYMAX
• Profesjonalne urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego zapewniają
doskonały efekt znany z przewodowych urządzeń hydrodynamicznych ﬁrmy Graco.
• Wyjątkowa poręczność ułatwia poruszanie się w trakcie pracy, a także przenoszenie urządzenia
w inne miejsca.
• Gotowe do pracy w kilka sekund, regulacja ciśnienia umożliwia natryskiwanie różnego rodzaju farb
bez potrzeby rozcieńczania.

™

EASYMAX

Profesjonalne, mieszczące się w dłoni urządzenie
do bezpowietrznego malowania natryskowego

Hydrodynamiczne urządzenia do malowania
natryskowego EASYMAX™ to prawdziwy
przełom i całkiem nowy sposób malowania
hydrodynamicznego!
Graco przedstawia urządzenia NOWEJ
GENERACJI: EASYMAX WP II i EASYMAX FF.

Odwracalne dysze ProSpray
- RAC® (Reverse-A-Clean);
w przypadku zatkania dyszy wystarczy
ją obrócić i przedmuchać w celu
usunięcia zatoru i można kontynuować
normalną pracę.
- Zielone dysze do precyzyjnego wykończenia
zapewniają dokładniejsze rozpylanie.

PROFESJONALNE, MIESZCZĄCE SIĘ W DŁONI URZĄDZENIE
DO HYDRODYNAMICZNEGO MALOWANIA NATRYSKOWEGO
Zalety urządzeń EASYMAX™:
Opatentowana profesjonalna technologia pompy
tłokowej PROSPRAY, która:
- zapewnia wydajność porównywalną
z przewodowymi urządzeniami do
hydrodynamicznego malowania natryskowego
Graco,
- natryskuje materiały różnych producentów farb
bez potrzeby rozcieńczania,
- gwarantuje równomierne nanoszenie farby już
po pierwszej warstwie.
Profesjonalne obrotowe dysze PROSPRAY RAC®:
- dysze o wysokiej precyzji wzorowane na
sprawdzonej konstrukcji RAC® X, do użycia
wyłącznie z technologią ProSpray;
System PROCONTROL™ zapewniający sterowanie
przepływem materiału w celu regulacji grubości
warstwy.
Wszystkie urządzenia natryskowe EASYMAX
w pełni podlegają naprawie i są zasilane
akumulatorami litowo-jonowymi. Urządzenie
EASYMAX WP II natryskuje wszystkie farby
emulsyjne, w tym farbę ścienną.
Urządzenie EASYMAX FF zostało
zaprojektowane specjalnie do
natryskiwania farb wykończeniowych,
w tym farb rozpuszczalnikowych.

EASYMAX FF
UNIKATOWE FUNKCJE
- Przełącznik wysokiego/niskiego przepływu*
- Odporność na materiały na bazie rozpuszczalnika
- Przezroczysty kubek

Materiały i zastosowania

Obejrzyj nasze ﬁlmy
instruktażowe pod adresem:
http://11.graco.eu.com

Urządzenia EASYMAX™ można używać jako pistoletu natryskowego
do przemalowywania powierzchni i zamalowywania grafﬁti, a także do
natryskiwania w ramach prac malarskich nieprzekraczających 50 m2.
Jest to idealne narzędzie do natryskiwania pomieszczeń o różnych
kolorach ścian, suﬁtów, drzwi, bram garażowych, grzejników, szafek,
garaży, altanek ogrodowych, ogrodzeń, klatek schodowych, mebli
(nowych i odnawianych) itp. Z urządzeniem EASYMAX FF można używać
materiałów na bazie rozpuszczalnika lub wody, natomiast z urządzeniem
EASYMAX WP II należy używać tylko materiałów na bazie wody.

*Przełącznik niskiego/wysokiego
ciśnienia
- Niskie ciśnienie: poprawia
jakość wykończenia i zapewnia
mniejsze rozpryskiwanie rzadkich
materiałów
- Wysokie ciśnienie: wysoka
wydajność natryskiwania gęstych
materiałów

NOWE rozwiązanie ProControl –
Regulowane ciśnienie:
70-137 bar (WP) / 50-117 bar (FF)
Szersza gama zastosowań dzięki
możliwości regulacji ciśnienia
Zapobiega powstawaniu rozprysków

PEŁNA MOŻLIWOŚĆ
NAPRAWY

DOBRZE WIEDZIEĆ

3 PROSTE KROKI URUCHAMIANIA
Zawór przelewowy
Umożliwia szybkie
napełnianie oraz
zwalnianie ciśnienia

Gotowość do natryskiwania w ciągu kilku sekund!
1. Nalej farbę do kubka.
2. Przykręć kubek do pokrywy.
3. Odpowietrz pompę i rozpocznij pracę.

3 PROSTE KROKI CZYSZCZENIA
Ładowarka akumulatorów litowo-jonowych
i dwa akumulatory
Czas ładowania zapewniający wydajność 80%
= 25 minut (EASYMAX FF)
= 45 minut (EASYMAX WP II).
Kubek na farbę
0,75 litra (przezroczysty - EASYMAX FF)
1 litr (EASYMAX WP II)
- Jednorazowe wkładki do kubka ułatwiają
i przyspieszają czyszczenie
- Zawiera pokrywę umożliwiającą przechowywanie
farby lub szybkie czyszczenie przez potrząsanie

Filtr dyszy
- Przykręcany bezpośrednio do osłony zapobiega zatykaniu się dyszy
- Dostępny w wersjach 60 mesh i 100 mesh

Jednorazowe wkładki do kubka ułatwiają
czyszczenie.
Opróżnij wkładkę i wyrzuć ją.
Napełnij zbiornik wodą i przepłucz pompę.
Urządzenie jest już gotowe do następnego
malowania!
1. Wyrzuć jednorazową wkładkę kubka.
2. Napełnij kubek wodą.
3. Odwróć dyszę i przepłucz.

! WSKAZÓWKA
Aplikator środka Pump Armor™
Chroni pompę przed korozją
- Czyści zawór wlotowy
przy uruchomieniu w celu
zapewnienia niezawodnego
odpowietrzania.

Wahadłowa konstrukcja Tilt-N-Spray
- Pełny zakres ruchu przy natryskiwaniu w górę I w dół
bez utraty odpowietrzania – tak jak w pistolecie
Contractor!
- Możliwość swobodnego wychylania pozwala na
wykorzystanie praktycznie całego materiału z kubka
– możliwość rzadszego napełniania oznacza więcej
produktywnego czasu natryskiwania.
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Akcesoria do urządzenia EASYMAX

Zwiększ możliwości swojego urządzenia, korzystając z akcesoriów EASYMAX

Ulepszenie jakości natrysku
Zestaw PROPACK (tylko dla urządzenia EASYMAX WP II)
24F893 Oferuje natrysk wielokierunkowy i dłuższy czas
natryskiwania (zbiornik 3,8 l) dzięki możliwości
rzadszego napełniania i mniejszej masie
Przedłużenia (tylko dla urządzenia EASYMAX WP II)
Wybierz bezpieczeństwo: zwiększ zasięg i pracuj bez drabin
i rusztowań
EASYMAX WP II: Kształt Z, przedłużenie stałe
24F727 30 cm
24F728 60 cm
EASYMAX WP II: przedłużenie elastyczne
24F729 30 cm
Kubki na farbę i wkładki
Kubek z pokrywą na materiał
Do zastosowań o większej skali i mniej częstego napełniania;
zawiera pokrywę umożliwiającą przechowywanie farby
oraz potrząsanie kubkiem w celu szybkiego czyszczenia
bez stosowania wkładki do kubka.
16D560 Kształt U, 1 l
16H618 Kształt V, 0,75 l
16D561 Kształt U, 1,5 l
24H365 Zbiornik ProPack, 4 l
16D562 Wkładki do kubka na materiał – pakiet 10 sztuk
Pasuje do kubków 0,75 - 1 - 1,5 litra
24H366 Wkładki do zbiornika ProPack – 5 sztuk
Akumulator litowo-jonowy
Dodatkowy akumulator pozwala na natryskiwanie ponad
7,5 litra materiału. Jeden w pełni naładowany akumulator
zapewnia ciągły natrysk 3,75 litra materiału. Ładowanie do
80% pojemności w 25 minut (16G610) lub 45 minut (16D558).
16D558 20 V - pasuje do EASYMAX FF i EASYMAX WP II
16G610 18 V - SlimLine, tylko do EASYMAX FF

EASYMAX

Dane techniczne

Ładowarka
Dzięki dodatkowej ładowarce można ładować dwa
akumulatory jednocześnie i ograniczyć czas przestoju.
Kontrolka świetlna informuje o postępie ładowania.
Ładowarka akumulatorów
16D799 220 V
16F628 12 V
Odwracalne dysze EASYMAX RAC® ProSpray
EASYMAX WP II - szare:
PST 211/213/309/315/411/413/515/517
EASYMAX FF - Zielona dysza do precyzyjnego wykończenia:
FNS 208/210/308/310/312/410/412
Filtr dyszy
24E376 60 mesh - czarny (1 szt.)
24F039 60 mesh - czarny (3 sztuki)
24F640 100 mesh - niebieski (1 szt.)
24F641 100 mesh - niebieski (3 sztuki)
Zestaw naprawczyt
16D563 EASYMAX WP
16P151 EASYMAX WP II
16H641 EASYMAX FF, odporny na rozpuszczalnik
Prosta wymiana podwaja czas eksploatacji urządzenia
natryskowego.
Różne
253574 Środek Pump Armor™ – 1 l
Chroni pompę w czasie przechowywania. Pompę EASYMAX
należy napełnić środkiem Pump Armor i pozostawić do
następnego użycia.
16P325 Aplikator
środka Pump Armor (pusta butelka)

do użytku
z rozpuszczalnikami

GOTOWE DO NATRYSKIWANIA
Urządzenie EASYMAX jest dostarczane w stanie gotowym do natryskiwania.
W zestawie urządzenia EASYMAX:
- Bezprzewodowe urządzenie do bezpowietrznego malowania
natryskowego EASYMAX
- Dysza RAC® (Reverse-A-Clean) ProSpray
- Dwa akumulatory litowo-jonowe
- 1 ładowarka akumulatorów litowo-jonowych
- 1 kubek z pokrywą
- 5 wkładek do kubka
- Walizka do przechowywania bezprzewodowego urządzenia natryskowego
- Aplikator środka Pump Armor (pusty)
† Patenty ﬁrmy Graco: 6,619,569 i inne patenty w trakcie przyznawania

Produkt oferowany przez:

EASYMAX FF
Dokładne wykończenie
Emalie, lakiery,
bejce
Numery katalogowe: Wersja dla Europy / dla Wielkiej Brytanii
16H243 / 262612
Maksymalny rozmiar dyszy
0,008" - 0,012"
Przepływ
Regulowany
Zgodność materiałów i rozpuszczalników
Na bazie rozpuszczalnika* i wody
Maksymalne ciśnienie - bar (PSI)
117 (1700)
Hydrodynamiczna odwracalna dysza
Zielona
Dysze hydrodynamiczne
FNS208 i FNS310
Filtry dyszy
100 mesh, niebieskie - 24F640
Dwa akumulatory litowo-jonowe
18 V - SlimLine - 16G610
Ładowarka
16D799
Kubek na farbę ze specjalnymi przewodami ssącymi
0,75 litra - kształt V
Możliwość naprawy (zestaw naprawczy pompy)
Tak - 16H641
Wkładki do kubka
5

EASYMAX WP II
Farba do ścian
Grunty, lateksowe, akryle,
emalie, lakiery
16N664 / 16N665
0,009" - 0,017"
Regulowany
Tylko na bazie wody
137 (2000)
Szara
PST517
60 mesh, czarny - 24E376
20 V - 16D558
16D799
1 litr - kształt U
Tak - 16P151
5

* Zgodność z rozpuszczalnikami „palnymi” i „gorącymi”. Szczegółową listę zgodnych materiałów czyszczących zawiera podręcznik użytkownika.
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