
Painter - Texture Applications
APX™ 5200 - APX™ 6200 - APX™ 8200

APX™

• Tarkoitettu rapatun seinän tasoitukseen ja viimeistelyyn, todellisille ammattilaisille

• Pumppaa raskaimmatkin materiaalit optimaalisella syötöllä ilman heittelyitä

• All-in-one malli, helppo kuljettaa työmaalla

ENSILUOKKAISET EDUT

Gracon ensimmäiset korkeapainemenetelmän  
tasoiteruiskulaitteet seinien viimeistelyyn



APX™ All-in-One tasoiteruiskut  
todelliselle ammattilaiselle

Gracolla on ollut vuosikymmenten ajan tärkeä rooli rapattujen seinien tasoittamiseen ja 
viimeistelyyn tarkoitettujen korkeapaineruiskulaitteiden toimittajana. Sekä Mark Max että 
T-Max™ ovat brändejä, jotka ovat auttaneet meitä vakiinnuttamaan paikkamme markkinoilla.
Emme kuitenkaan ole tyytyneet tähän. Kuuntelemme mitä te - asiakkaamme - haluatte.  
Tämän vuoksi esittelemme nyt ylpeinä ihka ensimmäisen tarkoitukseen suunnitellun 
tasoiteruiskuvarusteiden malliston: APX™ 5200, APX™ 6200 ja APX™ 8200.

Halusimme pysytellä eturintamassa jatkamalla innovaatioita ja tehdä sinun työstäsi paljon 
paljon helpompaa. Kun nyt katsot, kuinka me suunnittelimme APX™-ruiskumme, ja kun vertaat 
niitä kilpailijoidemme teknisiin laitteisiin, huomaat että:

TEET ENEMMÄN M²:iä PÄIVÄSSÄ
Koska käyttämämme paine on suurempi, syötetyn materiaalin määrä on suurempi kuin  
millään kilpailevaa tekniikkaa käyttävällä laitteella samaa suutinkokoa käytettäessä.  
Jopa 50 % enemmän!

KÄYTÄ VÄHEMMÄN AIKAA JA RAHAA HUOLTOON JA KORJAUKSIIN
Ei rikkoutuvia puristimia, pyörät lujitettua terästä ja pumppu, joka on huomattavasti vähemmän 
altis kulumaan aggressiivisista materiaaleista johtuen. On paljon kustannustehokkaampaa, 
että tiivisteet voidaan vaihtaa kokonaisen pumpun ostamisen sijaan. Mutta voit myös hyötyä 
ProConnect™-järjestelmän ilman työkaluja tehtävästä pumpun irrotuksesta ja kuljettaa mukana 
varapumppua, jonka voit vaihtaa muutamassa sekunnissa. Ei enää kalliita seisokkeja!

SAAT LAITTEESI TYÖMAALLE, ERI PUOLILLE TYÖMAATA JA POIS TYÖMAALTA PALJON 
NOPEAMMIN
APX™ on tyypillisesti pienempi, kompaktimpi ja kevyempi kuin mikään kilpailevaa tekniikkaa 
käyttävä laite ja se on helppo kuljettaa pyörillä työmaalla, minkä lisäksi sekä säiliö että pumppu 
on helppo irrottaa hetkessä kuljetuksen helpottamiseksi.

HANKI LUOTETTAVA YKSIKKÖ  
KILPAILUKYKYISEEN HINTAAN
Oletko kyllästynyt laitteeseen, joka viettää  
enemmän aikaa huollossa kuin töissä?  
APX™ tarjoaa paremman luotettavuuden  
kuin kilpailevat teknologiat,  
yleensä alemmalla hankintahinnalla.

Seuraava vaihe Gracon 
korkeapainemenetelmän ratkaisuissa 
rapatun seinän tasoittamiseen ja 
viimeistelyyn:

➤ ALL-IN-ONE
  Sen kompakti all-in-one-rakenne 

sisältää säiliön.  
Liitä verkkovirtaan, täytä säiliö  
ja olet valmis aloittamaan.

➤ PAREMPI SUORITUSKYKY
  Parempi ja tasaisempi 

ruiskutusviuhka isokokoisilla 
suuttimilla tarjoaa paremman 
virtauksen ja vähentää materiaalin 
raaputtamiseen hukkautuvaa 
aikaa.

➤ KAIKISSA MATERIAALEISSA
  Älä enää hukkaa aikaasi tasoitteen 

sekoittamiseen ja ohentamiseen 
ennen ruiskutusta. Ei enää aukkoja 
ja irtoilevaa pohjustusta raskaista 
materiaaleista johtuen.

Hitsattu teräskärry
- Kääntyvä etupyörä
-  3-pyöräinen rakenne 

lukituksella
-  Kätevä yhden miehen 

kuljetus ja varastointi
-  Integroitu 

työkalualusta ja 
nostokahvat

4 tai 6 säkin säiliö VIBRA-FLO™ :n kanssa 
-  Yksinomainen tärinäjärjestelmä, joka auttaa 

kuljettamaan paksuimmatkin materiaalit pumppuun
- Yhden nupin muuttuva säätö
-  Integroitu järjestelmä ei vaadi ylimääräisiä 

virtajohtoja
-  Ruuvisyötintä ei tarvita  

materiaalin syöttämiseksi  
pumppuun - helpompi  
puhdistaa

- Integroitu suodatin
Endurance™ korkeapainemenetelmän mäntäpumppu ProConnect™ 2 :n kanssa
- Todistetusti pisin käyttöikä teollisuudessa
- Saatavana kokonaan kovakromattuna tai kokonaan MaxLife™, materiaaleista riippuen

SmartControl™ 3.0 
-  Tuottaa tasaisen 

ruiskutusviuhkan ilman 
painevaihtelua

-  Erikoissuurella LED-
näytöllä näkyvät paine, 
litrat, tunnit jne

- Helppo 1 nupin säätö



! SUUTIN
 

Voita aikaa
Käytä ruiskuasi  
yhdessä APX ™  

-letkukelan kanssa

Raskaille materiaaleille suunniteltu All-in-One-järjestelmä
Toimintaperiaate 

	 Materiaali puristetaan säkistä säiliöön

 VIBRA-FLO™ säiliö sekoittaa ja kuljettaa materiaalin pumpun tuloon

 Materiaali menee pumppuun ja jakokappaleseen (ei suodatinta) ja letkuun

 Materiaali virtaa sykkimistä vähentävän X-FLO™ -letkun läpi pistooliin ja levitetään

Tiesitkö tämän?

Voit myös hyötyä APX™ 
VIBRA-FLO™ -eduista  
Mark Max -ruiskuissasi!

Monipuolista
➤  Toimii kaikkien korkeapainemenetelmän 

TexSpray™ -pumppujen kanssa

➤ Voi sisältää jopa 6 säkkiä (95 litraa)

VIBRA-FLO™ -järjestelmä
➤  Ainutlaatuinen tärinäjärjestelmä, joka  

auttaa kuljettamaan paksuimmatkin 
materiaalit pumppuun

➤ Yhden nupin muuttuva säätö

➤  Integroitu järjestelmä ei vaadi  
ylimääräisiä virtajohtoja

➤  Huoltovapaa järjestelmä tarjoaa  
mielenrauhaa

Helppo kuljettaa
Säiliön ja pumpun irrotus  
ilman työkaluja

Säästä materiaaleissa  
ja kustannuksissa 
Uusi painetela on suunniteltu  
niin, että se voidaan säätää  
säkin koon mukaan, joten  
materiaalia ei mene hukkaan

Ei enää sekoittamista  
ja ohentamista
Ruiskuta raskaimmat  
materiaalit hukkaamatta  
aikaa valmisteluihin

Uusi rakenne Säädettävä painetela
- Tyhjentää säkit kokonaan ilman jätteitä ja sotkua
- Säädettävissä kaikille säkkipituuksille
- Huoltovapaa muotoilu

X-FLO™ -letku  
Super-Flex™ -liitosletkun kanssa
-  Parantaa viimeistelyä vähentämällä 

sykkimistä, jolloin tarvitaan vähemmän 
käsin tehtäviä viimeistelytöitä

- Vaativa käyttö, rakentaminen
- Helppo puhdistaa 



Lisävarusteet
Hyödynnä laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla:

Tekniset tiedot
Kaikki laitteet toimitetaan valmiina ruiskutukseen:
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Pistoolit
245820 TexSpray™ pistooli - InLine™

289605 Blue TexSpray™ -pistooli

Liitosletkut (230 baaria)
17N982 1/2" x 5 m - APX™

277351 3/8" x 0,9 m - BlueMax™ II
191239 3/8" x 3,5 m - BlueMax™ II

Letkut
17N984 5/8" x 15 m - X-Flo™

278499 1/2" x 15 m - BlueMax™ II
240796 3/8" x 7,5 m - BlueMax™ II

Painetela ja painetelajärjestelmät
17P747 painetela APX™ (ei sis. kiinnikettä)
17R172 painetelajärjestelmä APX™

17R173 painetelajärjestelmä T-Max™

17R174 painetelajärjestelmä siniselle huoltosäiliölle

APX Letkukela
17R720 X-FLO™ Letkukela APX™

Pumpunvaihtosarjat
17R044 APX 6200 - Kromi
17R042 APX 8200 - Kromi
17N693 APX 6200 - MaxLife™

17N694 APX 8200 - MaxLife™

VIBRA-FLO™ Ravistinsarjat
17P812 VIBRA-FLO ravistimen korjaussarja, APX™

17P196 VIBRA-FLO sininen kuviopintasäiliö, CEE
17P002 VIBRA-FLO sininen kuviopintasäiliö, multi

Suuttimet ja suojukset
HDAXXX Ruskeat vaativaan käyttöön tarkoitetut 

RAC X™ korkeapainesuuttimet
246215 RAC X™ suuttimen suojus

Nesteet
206994 TSL™ - 0,25 litraa
253574 Pump Armor™ - 1 litra 
245133 Pump Armor™ - 3,8 litraa

APX™ All-in-One tasoiteruiskut 
todelliselle ammattilaiselle

Mallin nimi: APX™ 5200 APX™ 6200 APX™ 8200
Osanumerot:  EURO-versioon (230 V) ilman painetelaa 
  painetelan kanssa 

-
-

17N345 
17N346

17N352 
17N353

 Multicord-versioon (230 V) ilman painetelaa 
  painetelan kanssa

-
-

17N343
17N344

17N350
17N351

 UK-versioon (110 V) ilman painetelaa 17S762 - -
Tyyppi Endurance-mäntä 

kovakromia     
Endurance-mäntä 

kovakromia
Endurance-mäntä 

kovakromia
Suurin nestevirtaus - l/min / (gpm) 5,1 (1,35) 6 (1,6) 8 (2,2)
Suurin käyttöpaine - bar (PSI) 207 (3000) 207 (3000) 207 (3000)
Suuttimen tuki (tasoite)  0,045" 0,051" 0,057"
Pumpun kuulaventtiilit Musta keraaminen 

asennettu 
Terässarja mukana

Musta keraaminen 
asennettu 

Terässarja mukana

Musta keraaminen 
asennettu 

Terässarja mukana
Moottori HP - DC harjaton 2,8 2,5 4
Säiliö 80 litraa (5 säkkiä) 60 litraa (4 säkkiä) 80 litraa (5 säkkiä)
VIBRA-FLO RAVISTIN Ei Kyllä Kyllä
Letku 15m x 1/2" BlueMax™ II + 

3,5 m x 3/8" liitos
15 m x 5/8" X-Flo™  
+ 5 m x 1/2" liitos

15 m x 5/8" X-Flo™  
+ 5 m x 1/2" liitos

Pistooli Blue TexSpray™ 
289605

TexSpray™ - Inline™ 
245820

TexSpray™ - Inline™ 
245820

EURO Versio = CEE VDO johto, Multicord-versio = Multi x4: IT-CH-DK


