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Et professionelt Airless-anlæg i din hule hånd!

EASYMAX™ WP II AC

• KLAR TIL AT PÅFØRE et bredt udvalg af grundere, latex, akrylmalinger, emaljer og lak 

på få sekunder med Airless-hastighed og -behandlingskvalitet

• PROCONTROL, materialekontrol til regulering af mængde og lagtykkelse blot ved hjælp af trykjustering

• ALLE DELE KAN REPARERES og anlægget leveres med en praktisk opstartsguide, 

samt en kuffert til opbevaring

FORDELE VED EASYMAX WP II AC

Professional Airless Application

EASYMAX™ WP II AC 
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EASYMAX WP II AC leveres komplet og klar til at sprøjtemale!

EASYMAX WP II AC Airless-anlæg, ProSpray-dyse, 1 kop, 5 kopposer, opbevaringskuffert til anlægget, Pump Armor-opstarts- og opbevaringsværktøj 

(tom)

TILBEHØR

PROPACK
24F893 Giver mulighed for 

sprøjtemaling i flere 

retninger, længere 

sprøjtemalingstid 

(beholder på 3,8 l) med 

færre genopfyldninger 

og lavere vægt

Forlængere
Z-formet, fast forlænger

24F897 30 cm

24F898 60 cm

Fleksibel forlænger

24F899 30 cm

Malingskopper og kopposer
Materialekop og dæksel

16D560  U-formet, 1 l

16H618 V-formet, 0,75 l

16D561  U-formet, 1,5 l

24H365 ProPack-beholder, 4 l

16D562  Poser til materialekop – 

pakke med 10

 Passer til enten 0,75 - 

1 eller 1,5 l kopper

24H366 Poser til ProPack-

beholder – pakke 

med 5

Dyser
NAR311  Smal vifte [grøn]

NAR315  Smal vifte [grøn]

XWD515  Bred vifte [sort]

XWD517  Bred vifte [sort]

Dysefilter
24E376 60 mesh - sort,

 1 stk.

24F039 60 mesh - sort,

 3 stk.

24F640 100 mesh - blå,

 1 stk.

24F641 100 mesh, blå,

 3 stk.

Diverse
24E377  Skulderstrop

16P151  EASYMAX WP II-

 Reparationssæt til 

bedre produktlevetid

253574  Pump Armor™ – 1 l
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EASYMAX™ WP II AC
Professionelle Airless-anlæg 

til mindre opgaver og vedligeholdelse

Fyld koppen med maling.

Smid engangsposen 
til koppen væk.

Fastgør koppen til anlægget.

Fyld koppen med vand.

Fyld pistolen.

Vend sprøjtedysen og skyl.

Dysefilter
-  Skrues direkte på dyseholderen 

og filtrerer malingen, så der opstår færre 
tilstopninger af dysen

- Fås i 60 og 100 mesh

Varenumre: for Euro-version/Storbritannien

Maks. dysestørrelse:

Flow

Materiale

Maks. tryk - bar (PSI)

1 Airless-dyse

1 dysefilter

Malerkop med særlige sugeslanger

Kopposer

EASYMAX WP II AC

16N663

0,011" - 0,017"

Justerbart

Vandbaserede grundere, latex,

akrylmalinger, emaljer, lak

138 (2000)

XWD517

60 mesh - sort - 24E376

1 liter - U-formet - 16D560
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SPECIFIKATIONER

Sugeslange med penduldesign
-  Fuld bevægelsesfrihed ved påføring op og ned uden 

tab af tryk – præcis som en Contractor-pistol!
-  Fri bevægelse, så koppen tømmes for stort set 

alt materiale – det giver færre genopfyldninger 
og mindre spildtid!

PROPACK (tilbehør)
Giver mulighed for sprøjtemaling i flere retninger, 
længere sprøjtemalingstid (beholder på 3,8 l) med færre 
genopfyldninger og lavere vægt.

! TIP
 Pump ArmorTM-

opstartsværktøjet 

beskytter anlægget 

mod korrosion

-  Renser indsugningsventilen 

ved opstart og giver pålidelig 

spædning hver gang

10-15 cm.

NAR (smal)

20-25 cm.

XWD (bred)

Se vores videoer 

om anvendelse på: 

http://12.graco.eu.com


