EASYMAX™

Επαγγελματικά συστήματα βαφής χωρίς αέρα και καλώδιο
με τεχνολογία ProSpray™
ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΣΑΣ!
ΤΕΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΒΑΦΗ

ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

EASYMAX ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Τα επαγγελματικά συστήματα βαφής επιτυγχάνουν τέλειο φινίρισμα εφάμιλλο
με το σύστημα βαφής Graco Airless με καλώδιο.
• Η απόλυτη φορητότητά του το καθιστά πανεύκολο στη μετακίνησή του μέσα στο χώρο εργασίας
ή από τον ένα χώρο εργασίας στον άλλον.
• Έτοιμο για βαφή σε δευτερόλεπτα, ψεκάζει τις συνηθέστερες βαφές για εσωτερική χρήση
και τελικό φινίρισμα, χωρίς αραίωση.

Fine Finish Applications - Professional Airless Applications
E ASY M AX ™
www.easymax.eu

EASYMAX™
Επαγγελματικά συστήματα βαφής χωρίς αέρα ‘στην παλάμη του χεριού σας’

Τα συστήματα βαφής EASYMAX™ χωρίς αέρα δεν είναι
απλώς πρωτοποριακά ... είναι ένας εντελώς νέος τρόπος
για να βάφετε χωρίς αέρα! Η Graco παρουσιάζει το
EASYMAX WP και το EASYMAX FF.
ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΣΑΣ

EASYMAX FF
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Ψεκασμός σε στρώσεις των 50 μικρών ή και λιγότερο
Ο συνδυασμός διακόπτη υψηλής/χαμηλής ρύθμισης και του κουμπιού ελέγχου
της πίεσης επιτρέπει τη ρύθμιση του βέλτιστου μοτίβου ψεκασμού για κάθε
μπεκ, υλικό ή εφαρμογή, προσφέροντας απαράμιλλα αποτελέσματα.
- Ανθεκτικό σε όλα τα υλικά με βάση διαλύτη
- 25% ελαφρύτερο από το EASYMAX WP

Το EASYMAX™ προσφέρει:
Τον πραγματικά επαγγελματικό σχεδιασμό εμβολοφόρου
αντλίας PROSPRAY™, που:
- προσφέρει απόδοση συγκρίσιμη με τα επαγγελματικά
συστήματα βαφής με καλώδιο χωρίς αέρα της Graco
- ψεκάζει τη βαφή έτσι όπως την έχει σχεδιάσει
ο παρασκευαστής της – χωρίς να απαιτείται αραίωση!
- παρέχει ένα σταθερό και ομοιόμορφο μοτίβο ψεκασμού,
που καλύπτει τέλεια με ένα πέρασμα

Βαλβίδα αρχικής πλήρωσης
Είναι βολικά τοποθετημένη, για τη
γρήγορη εκτέλεση αρχικής πλήρωσης
και την εκτόνωση της πίεσης

Κουμπί ελέγχου της πίεσης*
Επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της πίεσης
με αποτέλεσμα την εξαιρετικά ακριβή
ρύθμιση της παροχής υλικού ανάλογα
με την εφαρμογή

Μπεκ PROSPRAY™ RAC®, με επαγγελματικό σχεδιασμό
αναστροφής:
- μπεκ υψηλής ακριβείας, εμπνευσμένα από τον δοκιμασμένο
στην πράξη σχεδιασμό RAC X, αποκλειστικά για χρήση σε
συνδυασμό με την τεχνολογία ProSpray™
- Το μπεκ ProSpray™ με ενσωματωμένο προφυλακτήρα δεν
επιτρέπει να φεύγουν σταγόνες από το μπεκ, για ένα τέλειο
μοτίβο ψεκασμού
- ενώ προσφέρει φινίρισμα επαγγελματικής ποιότητας με
τέλεια αποτελέσματα.

Αναστρεφόμενα μπεκ ProSpray™
- Τεχνολογία RAC® (Reverse-A-Clean): εάν το μπεκ βουλώσει,
απλώς αναστρέψτε το, ψεκάστε ανάποδα μέσα από αυτό και
συνεχίστε να βάφετε κανονικά
- Το μπεκ ProSpray με ενσωματωμένο προφυλακτήρα
αποτρέπει τα φαινόμενα εκτόξευσης σταγονιδίων και
προσφέρει ένα τέλειο φινίρισμα
- Τα πράσινα μπεκ τελικού φινιρίσματος παρέχουν ακόμη
πιο λεπτό ψεκασμό υπό πίεση

Το EASYMAX είναι ιδανικό για εφαρμογές εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου. Το σύστημα βαφής EASYMAX FF (τελικό
φινίρισμα) χωρίς αέρα έχει τη δυνατότητα ελέγχου της
παροχής υλικού (πάχος στρώσης) και είναι συμβατό με όλους
τους διαλύτες και τα υλικά υδατικής βάσης για εφαρμογές
τελικού φινιρίσματος. Με τη χρήση αυτών των δύο
συστημάτων βαφής, θα καλυφθούν ΟΛΕΣ οι ανάγκες
εργασιών βαφής και ρετουσαρίσματος.

Φίλτρο για μπεκ
- Βιδώνει απ’ ευθείας μέσα
στον προφυλακτήρα και
φιλτράρει τη βαφή για λιγότερα
βουλώματα του μπεκ
- Διαθέσιμο σε 60 και 100 mesh

E ASY M AX™ WP - E ASYM AX ™ FF

Υλικά και εφαρμογές
Το EASYMAX™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστόλι βαφής συντήρησης για την
επαναληπτική βαφή αντικειμένων, την επισκευή τοίχων που είχαν ψεκαστεί στο παρελθόν
με κοινό πιστόλι βαφής, για τις εργασίες βαφής ψεκασμού σε επιφάνεια έως 50 m2 το
μέγιστο. Το ιδανικό εργαλείο για τη βαφή χώρων με διαφορετικού χρώματος τοίχους,
οροφές, πόρτες (γκαράζ), σώματα καλοριφέρ, εντοιχισμένα ντουλάπια, στέγαστρα
αυτοκινήτων, αποθήκες κήπου, φράκτες, σκάλες, έπιπλα (νέα και αναπαλαιωμένα), κ.λπ...
Χρησιμοποιείτε τοe EASYMAX FF για υλικά με υδατική βάση και βάση διαλύτη και το
EASYMAX WP μόνο για υλικά υδατικής βάσης.

Διακόπτης Υψηλής/Χαμηλής τιμής*
Αλλαγή στροφών κινητήρα και αντλίας:
II = για χαμηλή παροχή, ιδανική για εργασία με λεπτομέρειες
II = για υψηλή παροχή, ιδανική για ψεκασμό υψηλής απόδοσης

Πατενταρισμένη† τεχνολογία
εμβολοφόρου αντλίας PROSPRAY™
- Έτοιμο για βάψιμο μέσα
σε δευτερόλεπτα!
- Η απόλυτη φορητότητα για την
εύκολη μετακίνησή σας μέσα
στο χώρο εργασίας
- Επαγγελματικής ποιότητας
φινίρισμα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

3 ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ
Φορτιστής μπαταρίας ιόντων λιθίου
+ 2 Μπαταρίες
Ο χρόνος φόρτισης για το 80% της
απόδοσης είναι 25 λεπτά.
(FF) και 45 λεπτά. (WP)

Ετοιμαστείτε να βάψετε μέσα σε δευτερόλεπτα!
1. Απλώς προσθέστε τη βαφή μέσα στο δοχείο.
2. Βιδώστε το δοχείο στο καπάκι.
3. Εκτελέστε αρχική πλήρωση της αντλίας
και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.

3 ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ

Διάφανο δοχείο βαφής χωρητικότητας 0,75 λίτρου*
- Με ρυθμιζόμενο σωλήνα αναρρόφησης, επιτρέπει τον ψεκασμό προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση, για δάπεδα, οροφή και τοίχους
- Ποτήρια μίας χρήσεως για το δοχείο, για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό
- Περιλαμβάνεται καπάκι για τη φύλαξη της βαφής ή για καθαρισμό
με γρήγορη ανακίνηση

* μόνο σε EASYMAX FF

Διπλασιάστε το χρόνο συνεχόμενης χρήσης του συστήματος βαφής
Για τη μεγιστοποίηση του χρόνου ψεκασμού, η Graco έχει σχεδιάσει ένα ειδικό κιτ το οποίο διπλασιάζει
το χρόνο ζωής του συστήματος βαφής. Απλώς αντικαταστήστε τη βαλβίδα εισαγωγής και εξαγωγής,
για να παρατείνετε το χρόνο συνεχόμενης χρήσης του
συστήματος βαφής!

ΜΕ ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Το καθάρισμα γίνεται πανεύκολα,
χάρη στα ποτήρια μίας χρήσης για το δοχείο.
Απλώς αδειάστε το ποτήρι μίας χρήσης
και κατόπιν πετάξτε το.
Γεμίστε το δοχείο με νερό, ξεπλύντε την αντλία
και είστε έτοιμοι για την επόμενη εργασία!
1. Πετάξτε το ποτήρι μίας χρήσης για το δοχείο.
2. Γεμίστε το δοχείο με νερό.
3. Αναστρέψτε το μπεκ και ψεκάστε με νερό
για να καθαρίσει.

! ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Η δυνατότητα εύκολης αλλαγής χρωμάτων και
βαφών σάς προσφέρει την ευελιξία να μπορείτε
να ψεκάσετε διάφορα αντικείμενα γρήγορα,
το ένα μετά το άλλο, ακόμη και σε διαφορετικές
θέσεις. Απλά πιάστε το πιστόλι και ... πηγαίνετε
στην επόμενη εργασία!

Παρελκόμενα EASYMAX™
Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τον εξοπλισμό σας,
χρησιμοποιώντας τα παρελκόμενα EASYMAX της εταιρείας μας

Βελτιώστε την ποιότητα βαφής
Ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες; Ανατρέξτε στο φυλλάδιο 341763 για Εξαρτήματα EASYMAX.

Χρήση του PROPACK μόνο με EASYMAX WP
24F893
Προσφέρει πολυκατευθυντικό ψεκασμό,
μεγαλύτερους χρόνους ψεκασμού (δοχείο 3,8 λίτρων)
με λιγότερες επαναπληρώσεις και χαμηλότερο βάρος

Φορτιστής μπαταρίας
Προσθέστε έναν φορτιστή, για να μειώσετε το χρόνο αναμονής φορτίζοντας
δύο μπαταρίες ταυτόχρονα. Η ενδεικτική λυχνία παρακολουθεί και υποδηλώνει
την πρόοδο της φόρτισης.
Φορτιστής μπαταρίας Power Pack
16D799
220 V
16F628
12 V

Χρήση επεκτάσεων μόνο με το EASYMAX WP
Επιλέξτε ασφάλεια: επεκτείνετε την εμβέλειά σας και εργαστείτε χωρίς σκάλες
και σκαλωσιές
EASYMAX WP: σχήμα Z, σταθερή προέκταση
24F727
30 cm
24F728
60 cm

Αναστρέψιμα μπεκ EASYMAX RAC ProSpray
EASYMAX WP - γκρι:
PST 211/213/315/411/413/515/517
EASYMAX FF - πράσινο μπεκ τελικού φινιρίσματος:
FNS 208/210/308/310/312/410/412

EASYMAX WP: εύκαμπτη προέκταση
24F729
30 cm

Φίλτρο για μπεκ
24E376
60 mesh - μαύρο, 1 τεμάχιο
24F039
60 mesh - μαύρο, 3 τεμάχια
24F640
100 mesh - μπλε, 1 τεμάχιο
24F641
100 mesh - μπλε, 3 τεμάχια

Δοχεία βαφής και ποτήρια μίας χρήσης
Δοχείο βαφής με καπάκι
Για μεγαλύτερες εφαρμογές και λιγότερες αναπληρώσεις του δοχείου.
Περιλαμβάνει καπάκι για αποθήκευση ή χρήση για την ανακίνηση του δοχείου
για γρήγορο καθαρισμό χωρίς ποτήρι δοχείου.
16D560
Σχήματος U, 1 λίτρου
16H618
Σχήματος V, 0,75 λίτρου
16D561
Σχήματος U, 1,5 λίτρου
24H365
Ρεζερβουάρ ProPack, 4 λίτρων
16D562
Ποτήρια μίας χρήσης για το δοχείο βαφής - 10 τεμάχια
Ταιριάζει σε δοχεία 0,75 - 1 ή 1,5 λίτρων
24H366
Ποτήρια ρεζερβουάρ ProPack – 5 τεμάχια

Διάφορα
24E377
Ιμάντας ώμου
Προσαρτάται εύκολα στη μονάδα, για να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα κατά
την εργασία (μόνο για EASYMAX WP).
16D563
Κιτ Επισκευής EASYMAX WP
16H641
Κιτ Επισκευής EASYMAX FF, ανθεκτικό σε διαλύτες
Η απλή επισκευή διπλασιάζει το χρόνο συνεχόμενης χρήσης του συστήματος βαφής.

Μπαταρία
Προσθέστε και δεύτερη μπαταρία, για εργασίες βαφής άνω των 7,5 λίτρων.
Κάθε πλήρως φορτισμένη μπαταρία επιτρέπει τον ψεκασμό 3,75 λίτρων βαφής,
σε συνθήκες συνεχούς ψεκασμού. Ο χρόνο φόρτισης για απόδοση 80%
είναι 25 λεπτά. (16G610) και 45 λεπτά (16D558).
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V
16D558
Ταιριάζει σε EASYMAX FF και EASYMAX WP
16G610
SlimLine, μόνο για EASYMAX FF

EASYMAX

253574
Pump Armor™ – 1 λίτρο
Προστατεύει την αντλία ψεκασμού χωρίς αέρα κατά την αποθήκευση.
Γεμίστε την αντλία EASYMAX με Pump Armor και αφήστε την έτσι,
μέχρι να την ξαναχρησιμοποιήσετε.
24F045
Κιτ τελικού φινιρίσματος EASYMAX WP, 2 πακέτα
Ελέγχει τη ροή στην περίπτωση λεπτόρρευστων βαφών, για τέλειο φινίρισμα.

Προδιαγραφές

διαλύτης
εγκεκριμένος

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΒΑΦΗ
Το EASYMAX παραδίδεται πλήρες και έτοιμο για χρήση.
Το EASYMAX περιλαμβάνει:
- Ασύρματο σύστημα βαφής χωρίς αέρα EASYMAX
- Δύο μπεκ RAC® (Reverse-A-Clean) ProSpray
- Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V
- 1 φορτιστής μπαταρίας ιόντων λιθίου
- 1 ιμάντας ώμου (μόνο για EASYMAX WP)
- Ένα δοχείο βαφής με καπάκι, χωρητικότητας 1 λίτρου
- 5 ποτήρια μίας χρήσης για το δοχείο βαφής
- Βαλιτσάκι συστήματος βαφής χωρίς καλώδιο
† Διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Graco: 6.619.569 και άλλα σε εκκρεμότητα

Μπορείτε να βρείτε το προϊόν αυτό στη διεύθυνση:

EASYMAX FF
Τελικό φινίρισμα
Σμάλτα, λάκες, βερνίκια, χρωστικές
Κωδικοί εξαρτημάτων: ευρωπαϊκή έκδοση - 220 V / UK - 110 V
16H243 / 262612
Μεγ. Μέγεθος μπεκ
0,008" - 0,012"
Παροχή
Ρυθμιζόμενο
Συμβατότητα υλικών και διαλύτη
Διαλύτη* και υδατικής βάσης
Μέγ. πίεση - bar (PSI)
117 (1700)
Αναστρέψιμο μπεκ airless
Πράσινο
2 μπεκ airless
FNS208 & FNS310
2 φίλτρα μπεκ
100 mesh - μπλε - 24F640
2 Μπαταρίες - 18 V ιόντων λιθίου Power Pack
SlimLine - 16G610
Φορτιστής μπαταρίας
16D799
Δοχείο βαφής με ειδικούς σωλήνες αναρρόφησης
0,75 λίτρου - Σχήματος V
Δυνατότητα επισκευής (κιτ επισκευής αντλίας)
Ναι - 16H641
Ποτήρια μίας χρήσης για το δοχείο βαφής
5
Ιμάντας ώμου, άγκιστρο ψεκαστικού και προσαρμογέας τελικού φινιρίσματος
Όχι

EASYMAX WP
Βαφή τοίχου
Αστάρια, λάτεξ, ακρυλικά
258849 / 262605
0,011" - 0,017"
Εργοστασιακή ρύθμιση
Μόνο για υδατικής βάσης
138 (2000)
Γκρι
PST411 & PST515
60 mesh - μαύρο - 24E376
16D558
16D799
1 λίτρου - Σχήματος U
Ναι - 16D563
5
Ναι

* Συμβατό με “εύφλεκτους” και “θερμούς” διαλύτες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για μια λεπτομερή λίστα συμβατών υγρών καθαρισμού.
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