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Gracos främsta sprutor för färger, brandskyddsfärger och spackel

PLATINUM-FÖRDELAR
• Integrerad slangupprullare.
Kom igång med sprutjobbet snabbare, och gå hem tidigare utan att behöva trassla med slangar.
• Exakt tryckreglering vid slangänden. Finjustera eller stäng av sprutan från den plats där du jobbar.
Finare finish och minskad sprutdimma (dvs. bortkastad färg).
• E-Lock™ – stöldskydd. Precis som på bilen. Lås sprutan medan du inte har den under uppsikt.
Avskräcker tjuvar.

Texture Applications
MARK V PLATINUM

MARK V™ Platinum

Med ProConnect™ för applicering av färger, brandskyddsfärger och spackel

När Mark V introducerades på
marknaden i mitten av nittiotalet
blev Graco en verklig trendsättare när
det gäller sprutapplicering av spackel.
Hastigheten på sprutappliceringen,
kombinerat med den jämna finishen,
blev en standard inom branschen.
Mark V™ Platinum
Mark V är lätthanterad, snabb och pålitlig och har
välförtjänt skaffat sig ett gott rykte. Vi har lyssnat på
hantverkare över hela Europa och gradvis anpassat
denna mångsidiga enhet enligt våra kunders mest
krävande önskemål.
I och med Mark V Platinum har ytterligare ett
steg tagits i denna mycket intressanta utmaning.
Med ny slangvinda, elektroniskt stöldskydd, trådlös
tryckreglering och automatisk AutoClean™ har
Mark V Platinum alla förutsättningar för att sätta
en ny trend. Den här utrustningen kommer att göra
arbetet ännu enklare och bekvämare.

E-Control™
Den trådlösa fjärrkontrollen,
som fästs vid slangen,
gör att du kan justera trycket
när du vill utan att behöva gå fram
till apparaten. Robust, vattentät,
stabil design med 45 m räckvidd.

E-Lock™
Låser sprutan elektroniskt för att
förhindra att din högt skattade Platinumspruta stjäls.
En E-Lock-nyckel kan programmeras
för att låsa flera Platinum-sprutor.
Flera E-Lock-nycklar kan programmeras
för en Platinum-spruta. Låsningen kan
hanteras manuellt om du tappar eller
glömmer din E-Lock-nyckel. Men du får
definitivt inte glömma din E-Lock-kod!
En röd lampa visar omgivningen att din
Platinum-spruta är E-låst!
E-Lock-nycklar (x2) säljs separat
AutoClean™ 2 + kraftig avtappningsventil
Nu helt automatiserad. Anslut pistolen och ställ
avtappningsventilen i AutoClean-positionen. Systemet tar
hand om resten: medan du sätter igång med den övriga
rengöringen ser systemet till att tvätta pistol, slang, filter
och pump på egen hand!
Inbyggd slangupprullare
Specialutformad design. Rulla ut eller in 45 m slang
på bara några sekunder. Du har möjligheten och
friheten att spruta inom 90 m avstånd utan att behöva
flytta på enheten.
Rymmer: 90 m (1/4") / 60 m (3/8")

Material och tillämpningar
MARK V™ PLATINUM är en riktig allroundutrustning för stora målarjobb –
både inomhus och utomhus. Med den här pålitliga utrustningen kan du
sprutapplicera både spackel och de flesta vanliga färger.
MARK V PLATINUM sprutar latex, emulsioner, akrylater, epoxi,
fyllnadsmedel, brandskyddsfärger och de flesta vanliga sprutspackel.
Den har till och med tillräcklig kapacitet för att 2 personer ska kunna
sprutmåla samtidigt.

Vagn med tiltfunktion
Sprutans stöd gör att en person enkelt
kan byta kärl, och förenklar dessutom
rengöring och underhåll av pumpen.

BRA ATT VETA
ProConnect™ –
System för att avlägsna pumpen
utan verktyg
Stilleståndstid kostar pengar!
ProConnect-systemet gör det enkelt att byta
Endurance™-pump både snabbt och lätt.
På bara ett fåtal sekunder, på jobbet, utan
några verktyg. Precis som med dina bildäck.
Ha en i reserv!

		

-> www.pro-connect.eu

SPACKELSYSTEM

Endurance™
pumpen
Gracos beprövade och
pålitliga kolvpumpsteknik med LongLifeV-packningar.
QuickAccess™inloppsventil för att
enkelt rengöra eller
rensa bort skräp.

www.graco.be

Den smartaste SmartControl-E™
Den digitala anordningen SmartControl-E övervakar hela tiden sprutningen och anpassar
pumpens funktion på mindre än en sekund. Till och med om flera pistoler används
behöver du inte vänta på att sprutan kommer ikapp och håller en jämn sprutbild.
Denna smarta “hjärna” koordinerar alla elektroniska enheter, som t.ex. AutoClean™
timern, E-Lock™, E-Control™ för trådlös tryckreglering, (livstid) volymräknare,
felkodning och tryckklassning. Enkelt, med en enda knapp.

Bygg ut Platinum-sprutan till ett helt
komplett spackelsystem med
90-litersbehållare och
säcktömmare om du sprutar
material som
levereras i säckar.
För väldigt stora
projekt med behållare
på över 200 liter är en
sugsats för behållaren
en optimal lösning.

! TIPS
För förbättrade pumpprestanda vid
sprutapplicering av spackel kan kulan i rostfritt
stål i den nedre pumpen ersättas med en keramisk
kula (levereras kostnadsfritt med enheten)

Mark V™ Platinum-tillbehör

Få ut det mesta möjliga av din utrustning, med våra professionella tillbehör

Förbättra ytkvaliteten
Pistoler
289605
245820

Behållare
287987
289587

Blå TexSpray™-pistol
med RAC X-skydd och 531-munstycke
TexSpray-handtagspistol

Flexibel sugsats
243167
Sugsats för behållare

Easy Out™ Pumpfilter
244071
30 mesh, grå
244067
60 mesh, svart
244068
100 mesh, blå
244069
200 mesh, röd

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

Bottensil Mark V
189920
metall
Slangar
240797
241275

CleanShot™ RAC X Förlängningsskaft
287026
90 cm
287027
180 cm

3/8" x 15 m
3/8" x 30 m

Munstycken & munstyckshållare
FFAXXX
Grönt RAC X-munstycke för lackering
PAAXXX
Blått RAC X professionellt
högtrycksmunstycke
HDAXXX
RAC X WideRac, för stora ytor
WA12XX
RAC X-hållare
246215
RAC X-hållare

Vippändar (230 bar)
238358
3/16" x 0,9 m
238959
3/16" x 1,4 m
238359
3/16" x 1,8 m
277249
BlueMax™ II vippända 1/4" x 0,9 m
Adapter
159841
189018

90 liter behållare
Säcktömmare

Vätskor
206994
253574
245133

1/4"(F) x 3/8"(M) adapter
Pistolsvivel

TexSpray-satser
289611
Sats med TexSpray-pistol, 3/8" x 15 m slang,
vippslang, RAC X-hållare och munstycke 531

Övrigt
258529

ProConnect-pump
287928
Pumpunderdel

24B194

TSL™-olja 0,25 l
Pump Armor™ 1 l
Pump Armor™ 3,8 l
E-Lock™, paket med 2 trådlösa
fjärrkontroller, inkl. batteri
E-Control™, trådlös fjärrkontroll
för tryckreglering

Letar du efter mer information? Läs vår broschyr om tillbehör för högtryckssprutor, 300672.

MARK V™ Platinum

Specifikationer

Packa upp, koppla in och sätt igång!
Mark V™ Platinum levereras komplett och kan börja användas
med en gång.
Standardtillbehör: SmartControl™, AutoClean™, ProConnect™,
E-Control™, slangupprullare, 289605 spackelpistol med
HandTite™ RAC X™-skydd och de vändbara munstyckena
HDA527 och HDA531, 277249 BlueMax™ II-vippslangände
1/4"×0,90 m, 240797 BlueMax II-slang 3/8"×15 m, 159841
koppling 1/4"×3/8", 189018 pistolsvivel, set med kulor i
rostfritt stål och säten för färgsprutning, 206994 TSL™ 0,25 l,
197193 universalhammare, 111733 skiftnyckel.

Hitta utrustningen här:

KBS BRANDSKYDD AB
Nääs Fabriker 5016
448 50 Tollered
Tel: 031-7851890

Artikelnummer:

för europeisk version - 220 V
för Multi Cord-version
för Storbritannien - 110 V
Max. Munstycksdimension: med färg - med spackel
Flöde - l/min. (gpm)
med färg - med spackel
Max.tryck - bar (PSI)
Vikt - kg (lbs)
SmartControl-version
Motortyp
Motorns märkeffekt - kW
Generatorkrav - kW

Mark V Platinum
257043
257044
257045
0,035" - 0,037"
4,3 (1,2) - *upp till 5,5
230 (3300)
59 (130)
2,0
Likström, utan kol
1,65
5

* Flödet varierar med olika spackel. Mindre keramikkulor tillför högre flöde med spackel än kulor av rostfritt stål med färg.
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