
T-MAX™ 506 - T-MAX™ 657

A legjobb választás a beltéri glett- és dekoranyagok szórásához
T-MAX™

• Rendkívül sima felület:
Jóval kevesebb lehuzás, akár 30%-os megtakarítás a kézzel végzett munkával összehasonlítva

• Akár 30 méter hosszú tömlővel:
Egy egész családi ház szórását elvégezheti a szóróberendezés vagy az anyag mozgatása nélkül

• Levegő nélküli vagy levegő rásegítése szórás:
A legtöbb glett felhordható kompresszor nélkül
Dekoranyagok külső kompresszor csatlakoztatásával hordhatók fel

PROFESSZIONÁLIS ELŐNYÖK

Struktúranyagok és glettek felhordása
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A T-Max™ nem pusztán egy
szóróberendezés, hanem valódi
megoldás a glettanyagok felhordására.

1 kezelő
Ezt az új szóróberendezést úgy alakítottuk ki, hogy
egyetlen személy használhassa: könnyen kezelhető,
használható és tisztítható.

Professzionális felület
Le lesz nyűgözve a felhordott anyaggal kialakított felület
minőségétől és attól, hogy mennyire minimális
mennyiségű anyagot kell lehúzni.

Kényelem és hatékonyság
Nem csupán arról van szó, hogy a T-Max™

kényelmesebbé teszi a munkáját, a hagyományos
felhordási módszerekhez képest akár 30%-os
időmegtakarítást is eredményez.

Ennek az innovatív szóróberendezésnek a használata
esetén hamar kiderül, hogy ezt az erős berendezést nem
csak egy személy használhatja, , de akár egy 3 fős
csapatot is kiszolgál, több mint 500m2 felületetet lehet
felhordani egy nap alatt.

A legjobb választás a beltéri glett- és dekoranyagok szórásához
T-MAX™

Motor
Egyenletesen működik, és csak akkor, amikor az anyagot
szórja. A moduláris felépítésnek köszönhetően a motor
szerszám nélkül lecsatolható, így könnyebben vihető
karbantartásra, és biztonságosan elrakható, amikor nincs
rá szükség.

Egygombos kezelés
A vezérlés nagyon egyszerű: töltse az anyagot
a tartályba, és válassza a levegős (zöld) vagy
a levegő nélküli (kék) üzemmódot. Nyissa meg
a pisztolyt, és kezdődhet a munka.

A T-MAX™ kifejezetten úgy készült, hogy a legtöbb beltéri glett és
töltőanyag felhordására alkalmas legyen. A T-MAX™ berendezést
külső kompresszorral együtt használva dekoranyagok is
felhordhatók, 1,5 mm-es szemcseméretig.
A T-MAX™ berendezés a jelenleg forgalomban lévő legtöbb készre
kevert vagy zsákos glettanyag szórására bizonyítottan alkalmas.

Anyagtömlő
Rendkívül könnyű és rugalmas. Nagyobb munkákhoz:
a camlock™ gyorscsatlakozó rendszer segítségével
kézzel, külön szerszám nélkül biztonságosan
hosszabbíthatja meg a tömlőt, akár 30 méteres
hosszúra. Így egy teljes kétszintes családi ház szórását
elvégezheti anélkül, hogy a T-Max™ berendezést
mozgatnia kellene.

Fogantyú
A fogantyút hátra szerelve tolhatja
a berendezés, előre szerelt fogantyúval pedig
talicskaként közlekedhet vele: nagyszerű
megoldás a lépcsők leküzdéséhez!

Anyagok és alkalmazások



Az airless szórásra jellemző a határozott
szóráskép. Ennek köszönhetően a felhordás
mindenfajta akadály, például ablak, ajtó vagy fix
dekoráció közvetlen közelében történhet.
A szóráskép szélességéről maga dönthet,
a felülethez közelebb vagy attól távolabb tartva
a pisztolyt. A közelítés keskenyebb, a távolítás
szélesebb szórásképet eredményez.
Nemcsak kevesebb maszkolásra, de kevesebb
lehúzásra is lesz szükség a falon lévő különböző
tárgyak esetében.

Levegős szóráskor szerelje a pisztoly végére
a finomszóró készletet.
Dekoranyag kompresszorral és levegős fúvókával
történő szórásakor jellemző a kerek szóráskép:
ez nehezebben kezelhető, és nem könnyű vele
egyenletes felületet kialakítani. A Graco finomszóró
készletével azonban gyökeresen megváltozik
a helyzet. Ez a készlet jól kezelhető szórásképpé
alakítja a kerek szórásképet. Hordjon fel
dekoranyagokat levegő nélkül.

Tervezőcsapatunk gondoskodott róla, hogy a napi
tisztítás ne jelentsen nehézséget. Miután vízzel
kiöblíti a tartályt, engedjen át rajta vizet a nagy
dugó segítségével. A tartály könnyen leszerelhető.
Nem kell külön hangsúlyozni az előnyöket. 
A T-MAX™ alapfelszereltségéhez a tisztítógolyók
is hozzátartoznak. Ezek szolgálnak a tömlők
tisztítására. A rászáradt anyagdarabok
a különleges kialakítású T-MAX™ kaparó
segítségével távolíthatók el. S végül, de nem
utolsósorban: mellékelünk egy speciális
szerszámot az anyagszűrő belső részének
tisztításához.

Tömlőakasztó
A tömlőakasztónak
köszönhetően az
anyagtömlő mindig
a szóróberendezés
mellett marad.
Így könnyebb átjutni
a szűk helyeken.

Szórópisztoly
A gyors és tiszta nyitás/zárás megszünteti a köpködést.
A vízszintes kialakítás lehetővé teszi az anyag optimális
áthaladását, és meggátolja az eltömődést.
Nagyon könnyű, és rendkívül egyszerűen kezelhető.

A SmartControl™, a T-MAX™ elektronikus agya úgy
irányítja a motort, hogy az egyenletes szórásképet
biztosítson, ezzel garantálva a felület egyenletességét.
A menüben tallózva érdekes információk jeleníthetők
meg a kijelzőn, például a nyomás és az
anyagfelhasználás adatai vagy a hibakódok
(öndiagnózis).

SmartControl™

NEM ÁRT TUDNI
Optimális kialakítás a tisztításhoz

Az airless használat előnyei

TIPP!

www.graco.be

Keverőtartó készlet (opcionális)
A T-Max™ berendezésre felszerelheti saját
keverőjét, és beállíthatja az optimális
keveréshez szükséges dőlésszöget,
anélkül hogy a tartályban kárt tenne.
2 oldali felszerelési lehetőség. Bel- és
kültéri keveréshez.

Tartály
Az extrakönnyű, fedéllel ellátott,
polimerből készült tartály nem
rozsdásodik. A lekerekített kialakítás
optimalizálja az anyag beszívását, és ez
a legjobb forma a gyors és tökéletes
keveréshez.



Rendelési számok:
Európai verzió – 220 V
Multi cord verzió
Nagy-britanniai verzió – 110 V
Max. üzemi nyomás
Max. fúvóka méret(8 méteres tömlővel)
Max. folyadékáram (az anyag sűrűségétől függően)
Tartály kapacitása
Tömeg (tömlővel és pisztollyal)
Max. tömlőhossz**
Levegő max. üzemi nyomása

A SZÓRÁSRA KÉSZ T-MAX™ berendezéshez
a következők tartoznak:

• Tartály, pisztoly, anyagtömlő: 5 vagy 10* méteres *1" 
vagy 3 méteres * 3/4" hajlékony tömlő. 

• 15 m X 3/8" levegőtömlő, 18 Mesh-es anyagszűrő.
• Hosszú élettartamú airless szórókészlet: kék RAC X

fúvókatartó, RAC X fúvóka HDA651/HDA661*, 30 Mesh-es
anyagszűrő.

• Levegős finomszóró készlet: 4 mm-es fúvóka, fúvókatartó,
4 különböző szórásképtárcsa.

• Tisztítókészlet: flex kaparó, szűrőkaparó, tisztítógolyó, kefe,
levegőfúvóka-tisztító.

* T-MAX™ 657 esetén

** Átlagos érték: a tömlő maximális hossza nagymértékben függ az anyag fajtájától
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T-Max™

Hosszabbítók
Mennyezet, magas falak… nincs szükség állványzatra

232121-232125
Hosszabbítók nehéz üzemi körülményekhez
0,25/0,5/1/1,5 és 2 méteres hosszúságban

Tömlők
Búcsú a nehézkesen mozgatható zsákoktól
289959 3 m x 3/4" hajlékony tömlő
289960 5 m x 1" anyagtömlő
289961 10 m x 1" anyagtömlő
248557 15 méteres levegőtömlő
15U027 Levegőtömlő-csatlakozás
289823 Mángorló készlet
289931 Keverő felszerelő készlet
289946 Tartály 506 (76 l)
289947 Tartály 657 (106 l)

Tisztítás és karbantartás
Különleges fejlesztés a szóróberendezés
élettartamának növelése érdekében

248515 Tisztítógolyó
121543 Flex kaparó
277789 Szűrőkaparó
206994 TSL™ 0,25 l
206995 TSL™ palack, 1 l
253574 Pump Armor™ 1 l
248395 Levegőfúvóka-tisztító

Javítsa a felület minőségét

Tartsa a szóróberendezést optimális állapotban 
a következő munkához

Érjen messzebbre

A berendezést megtalálhatja itt:

T-MAX™ tartozékok
Hozza ki a legtöbbet felszereléséből professzionális tartozékaink használatával

T-Max™ 506

255796
255794
255798
50 bar

“651
6,4 l/perc

4 zsák – 60 l
64 (75) kg

15 m
17 bar  

T-Max™ 657

255797
255795
255799
65 bar

“661
7,2 l/perc

6 zsák – 90 l
66 (81) kg

30 m
17 bar 

További információkat keres? Tekintse meg Airless Tartozékok brosúránkat (300672)

Szórópisztolyok
A munka méretétől és a felhordott anyag jellegétől
függően előnyben részesítheti a kényelmet
a teljesítménnyel szemben.

256383 Pisztoly szűrővel (30 mesh), HDA651 RAC X™

fúvókával és RAC X™ fúvókatartóval

Szűrők
Szűrők segítségével megakadályozhatja, hogy
szennyeződés jusson a szórórendszerbe.
Így minimálisra csökkenthető a fúvóka eltömődése és
optimalizálható a felületi minőség.

289922 Anyagszűrő (18 mesh), kaparóval
289923 Anyagszűrő (30 mesh), kaparóval
15U047 Tartály anyagszűrője

Fúvókák és fúvókatartók
HDAxxx Barna RAC X™ fúvóka nehéz üzemi

körülményekhez
246215 RAC X™ fúvókatartó, 7/8" menettel (GRACO)
246437 RAC X™ fúvókatartó, 11/16" menettel
246453 Tömítés-ülék készlet (5 szett)

Levegőfúvóka
Dekoranyagok tökéletes szórásához

287227 Finomszóró készlet
248888 Fúvókakészlet, 3 mm
248524 Fúvókakészlet, 4 mm
248525 Fúvókakészlet, 6 mm
248526 Fúvókakészlet, 8 mm
248527 Fúvókakészlet, 10 mm


