
EASYMAX
™ FF - EASYMAX

™ WP II
Επαγγελματικά πιστόλια βαφής χωρίς αέρα με 
τεχνολογία ProSpray

•  Τα επαγγελματικά πιστόλια βαφής χωρίς αέρα επιτυγχάνουν τέλειο φινίρισμα εφάμιλλο 
με αυτό του ψεκαστήρα Graco Airless με καλώδιο.

•  Η απόλυτη φορητότητά του καθιστά πανεύκολη τη μετακίνησή του μέσα στο χώρο εργασίας 
ή από τον ένα χώρο εργασίας στον άλλον.

•  ΕΤΟΙΜΟ για βαφή σε δευτερόλεπτα, ψεκάζει ευρεία γκάμα βαφών χωρίς αραίωση, 
με μια απλή ρύθμιση της πίεσης

EASYMAX ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ενα επαγγελματικο πιστολιβαφησ
στην παλαμη σασ!

τΕλΕΙα πΟΙΟτητα ΒαΦησ
ΧΩΡισ να απαιτειται αΡαιΩση

 ετοιμο για βαφη
σΕ ΔΕΥτΕΡΟλΕπτα

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ
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τα πιστόλια βαφής EASYMAX™ χωρίς αέρα είναι ένας 
εντελώς νέος τρόπος για να βάφετε χωρίς αέρα!  
η Graco παρουσιάζει τον EASYMAX WP II 

και τον EASYMAX FF. τησ επομενησ γενιασ.

ενα επαγγελματικο σΥστημα βαφησ ΧΩΡισ αεΡα 
στην παλαμη σασ

Το EASYMAX™ προσφέρει:

Τον επαγγελματικό σχεδιασμό εμβολοφόρου αντλίας 
PROSPRAY, που:
-  προσφέρει απόδοση συγκρίσιμη με τους επαγγελματικούς 

ψεκαστήρες βαφής με καλώδιο χωρίς αέρα της Graco
-  ψεκάζει τη βαφή έτσι όπως την έχει σχεδιάσει 

ο παρασκευαστής της – χωρίς να απαιτείται αραιωτικό!
-  παρέχει ένα σταθερό και ομοιόμορφο μοτίβο ψεκασμού, 

που καλύπτει τέλεια με ένα πέρασμα

Τα 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 PROCONTROL™, δυνατότητα ελέγχου της παροχής υλικού 
για τη ρύθμιση του πάχους στρώσης.

Όλοι οι ψεκαστήρες EASYMAX επιδέχονται πλέον πλήρη 
επισκευή και λειτουργούν με τροφοδοσία μπαταριών ιόντων 
λιθίου. Ο ψεκαστήρας EASYMAX WP II ψεκάζει κάθε χρώμα 
με υδατική βάση, συμπεριλαμβανομένης και των χρωμάτων 
τοίχου. Ο ψεκαστήρας EASYMAX FF σχεδιάστηκε ειδικά για τον 
ψεκασμό βαφών τελικού φινιρίσματος, συμπεριλαμβανομένων 
βαφών με βάση διαλύτη.

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

EASYMAX™

Το EASYMAX™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστόλι βαφής συντήρησης για την 
επαναληπτική βαφή αντικειμένων, την επισκευή τοίχων που είχαν ψεκαστεί στο παρελθόν 
με κοινό ψεκαστήρα, 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 τον EASYMAX FF για υλικά με βάση διαλύτη και με υδατική βάση και τον 
EASYMAX WP II μόνο για υλικά με υδατική βάση.

Υλικά και εφαρμογές

Αυτοκαθαριζόμενα μπεκ ProSpray
-  Σύστημα RAC® (Reverse-A-Clean): εάν 

το μπεκ βουλώσει, απλώς αναστρέψτε 
το, ψεκάστε ανάποδα μέσα από αυτό και 
συνεχίστε να βάφετε κανονικά.

-  Τα πράσινα μπεκ τελικού φινιρίσματος 
παρέχουν ακόμη πιο λεπτό ψεκασμό  
υπό πίεση.

*Διακόπτης χαμηλής/
υψηλής ταχύτητας
-  Χαμηλή πίεση: βελτιώνει την ποιότητα 

του φινιρίσματος και επιτυγχάνει 
μικρότερη απώλεια ψεκασμού σε 
λεπτόρρευστα υλικά

-  Υψηλή πίεση: υψηλός ρυθμός 
παραγωγής με παχύρρευστα υλικά

- Διακόπτης Χαμηλής/Υψηλής πίεσης*
- Ανθεκτικό σε υλικά με βάση διαλύτη
- Διαφανές δοχείο βαφής

απΟκλΕΙστΙκα χαΡακτηΡΙστΙκα
EASYMAX FF

Παρακολουθήστε τα βίντεο 
εφαρμογών μας στη διεύθυνση: 

http://11.graco.eu.com
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Φίλτρο για μπεκ
-  Βιδώνει απευθείας μέσα στον προφυλακτήρα και φιλτράρει τη βαφή  

για λιγότερα βουλώματα του μπεκ
- Διαθέσιμο σε 60 και 100 mesh

Φορτιστής μπαταρίας ιόντων λιθίου + 2 Μπαταρίες
Χρόνος φόρτισης μέχρι το 80% της χωρητικότητας
= 25 λεπτά (EASYMAX FF)
= 45 λεπτά (EASYMAX WP II).

Σχεδίαση εκκρεμούς Tilt-N-Spray
-  Πλήρες εύρος κίνησης για ψεκασμό προς τα επάνω και προς τα κάτω χωρίς την 

απώλεια προέγχυσης – όπως ακριβώς ένα πιστόλι βαφής!
-  Μετακινείται αβίαστα για την απομάκρυνση σχεδόν όλων των υπολειμμάτων υλικού 

από το καπάκι – λιγότερες επαναπληρώσεις σημαίνουν περισσότερο παραγωγικός 
χρόνο ψεκασμού!

τι πΡεπει να γνΩΡιΖετε

Βαλβίδα αρχικής πλήρωσης
Για γρήγορη αρχική πλήρωση 
και εκτόνωση της πίεσης

ΝΕΑ μεταβαλλόμενη πίεση ProControl:
     70-137 bar (WP) / 50-117 bar (FF)
      Χρησιμοποιήστε ψεκασμό σε ευρεία γκάμα εφαρμογών  

με μια απλή ρύθμιση της πίεσης
     Μειώνει την απώλεια ψεκασμού

CanConnect™

Απλώς συνδέστε το δοχείο 1 λίτρου στο EasyMax!
-  Πιο γρήγορα αποτελέσματα
- Δεν απαιτείται καθαρισμός του περιέκτη
- Χωρίς πιτσίλισμα του χρώματος 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
αμφότερα τα μοντέλα

3 εΥκολα βηματα για να καθαΡισετε
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.

3 εΥκολα βηματα για να ξεκινησετε
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.

! σΥμβοΥλη

Εργαλείο εκκίνησης για την αποθήκευση:  
Pump Armor™ συντηρητικό
Προστατεύει την αντλία από τη διάβρωση

-  Καθαρίζει τη βαλβίδα αναρρόφησης 
κατά την εκκίνηση για την παροχή 
αξιόπιστης προέγχυσης, κάθε φορά.

ΕπΙΔΕΧΟΝΤΑΙ  
πλΗρΗ ΕπΙΣκΕΥΗ



EASYMAX
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Βελτιώστε την ποιότητα βαφής

Μπορείτε να βρείτε το προϊόν αυτό στη διεύθυνση:

παρελκόμενα EASYMAX™

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

κωδικοί εξαρτημάτων: Ευρωπαϊκή έκδοση / Ηνωμένο Βασίλειο
Μεγ. μέγεθος μπεκ
Παροχή
Συμβατότητα υλικών και διαλύτη
Μέγ. πίεση - bar (PSI)
Αυτοκαθαριζόμενο μπεκ airless
Μπεκ airless
Φίλτρα μπεκ
2 Μπαταρίες - Επαναφορτιζόμενες, με ιόντα λιθίου
Φορτιστής μπαταρίας
Δοχείο βαφής με ειδικούς σωλήνες αναρρόφησης
Δυνατότητα επισκευής (κιτ επισκευής αντλίας)
Ποτήρια μίας χρήσης για το δοχείο βαφής

προδιαγραφές

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 επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
16D799 220 V
16F628 12 V

αυτοκαθαριζόμενα μπεκ EASYMAX RAC ProSpray
EASYMAX WP II - Γκρι:

PST 211/213/309/315/411/413/515/517
EASYMAX FF -  Πράσινο μπεκ τελικού φινιρίσματος:

FNS 208/210/308/310/312/410/412

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)

κιτ επέκτασης διάρκειας ζωής
16D563  EASYMAX WP
16P151 EASYMAX WP II
16H641 EASYMAX FF, ανθεκτικό σε διαλύτες
Η απλή αντικατάσταση διπλασιάζει το χρόνο συνεχόμενης χρήσης του ψεκαστήρα.

Διάφορα
253574  Pump Armor™ συντηρητικό – 1 λίτρο
Προστατεύει το πιστόλι κατά τη διάρκεια αποθήκευσης. Γεμίστε την αντλία 
EASYMAX με Pump Armor συντηρητικό και αφήστε την έτσι, μέχρι να την 
ξαναχρησιμοποιήσετε.
16P325  Pump Armor συντηρητικό 

Εργαλείο εκκίνησης για την αποθήκευση (κενή φιάλη)

CanConnect
24U162 Προσαρμογέας δοχείου λίτρου χειρός

Χρήση του PROPACK μόνο με τον EASYMAX WP II
24F893 Προσφέρει πολυκατευθυντικό ψεκασμό, μεγαλύτερους 

χρόνους ψεκασμού (δοχείο 3,8 λίτρων) με λιγότερες 
επαναπληρώσεις και χαμηλότερο βάρος

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

EASYMAX WP II: εύκαμπτη προέκταση
24F729 30 cm

Δοχεία βαφής και ποτήρια μίας χρήσης
Δοχείο βαφής με καπάκι
Για μεγαλύτερες εφαρμογές και λιγότερες πληρώσεις. Περιλαμβάνεται καπάκι  
για τη φύλαξη της βαφής ή για το γρήγορο καθαρισμό του δοχείου χωρίς ποτήρι  
μίας χρήσης με ανακίνηση.
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

επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
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).
16D558  20 V - Ταιριάζει σε EASYMAX FF και EASYMAX WP II
16G610 18 V - SlimLine, μόνο για EASYMAX FF

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΒΑΦΗ
Το σύστημα EASYMAX παραδίδεται πλήρες και έτοιμο για χρήση.
Το σύστημα EASYMAX περιλαμβάνει:
- Ασύρματο πιστόλι EASYMAX χωρίς αέρα
- Μπεκ RAC® (Reverse-A-Clean) ProSpray
- Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου
- 1 φορτιστής μπαταρίας ιόντων λιθίου
- 1 δοχείο βαφής με καπάκι
- 5 ποτήρια μίας χρήσης για το δοχείο βαφής
- Βαλιτσάκι ασύρματου πιστολιού
-  Εργαλείο εκκίνησης για την αποθήκευση του Pump Armor 

συντηρητικού (κενό)

† Διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Graco: 6.619.569 και άλλα σε εκκρεμότητα

EASYMAX WP II
Βαφή τοίχου

Αστάρια, λάτεξ, ακρυλικά,  
σμάλτα, βερνίκια

16N664 / 16N665
0,009" - 0,017"

Ρυθμιζόμενο
Μόνο για υδατικής βάσης

137 (2000)
Γκρι

PST517
60 mesh - μαύρο - 24E376

20 V - 16D558
16D799

1 λίτρου - Σχήματος U
Ναι - 16P151

5

EASYMAX FF
Τελικό φινίρισμα

Σμάλτα, βερνίκια,  
λούστρα, λεκέδες

16H243 / 262612
0,008" - 0,012"

Ρυθμιζόμενο
Διαλύτη* και υδατικής βάσης

117 (1700)
Πράσινο

FNS208 & FNS310
100 mesh - μπλε - 24F640

18 V - SlimLine - 16G610
16D799

0,75 λίτρου - Σχήματος V
Ναι - 16H641

5
* Συμβατό με “εύφλεκτους” και “θερμούς” διαλύτες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για μια λεπτομερή λίστα συμβατών υγρών καθαρισμού.

διαλύτης
εγκεκριμένος
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