
ST MAX™ II PC Pro

Painter - Professional Airless Applications
ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

Middelgrote elektrische airless verfspuittoestellen  
voor professionele schilders- en stukadoorsbedrijven

• Ideaal voor gerenoveerde en nieuwbouwgezinswoningen

• Bespaar tijd bij het reinigen van uw toestel met FastFlush™

•  Klaart elke klus, elke dag opnieuw, dankzij ProGuard™-bescherming tegen verkeerde spanning  
en het ProConnect™-systeem voor snelle pompvervanging

VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL



Klaart elke klus, elke dag opnieuw!

ST MAX™ II PC Pro

MaxPower gelijkstroommotor  
zonder koolstofborstels
- Hogere koppel = meer werk verzetten
-  Dankzij het borstelloze ontwerp zult u nooit borstels 
moeten vervangen

-  Het volledig afgesloten ontwerp met 
ventilatorkoeling beschermt de interne onderdelen 
van de motor tegen vuil, stof en overspray,  
5 jaar garantie

Kenmerken ST Max II PC Pro
Dankzij de combinatie van betrouwbare prestaties en een compact design is de 
ST Max II PC Pro-serie het ideale product voor gezinswoningen of voor kleinere 
klussen in residentiële gebouwen. U kunt gemakkelijk bijna elke acrylverf, 
emulsie, lak, vernis en lak spuiten op muren, hout en metalen oppervlakken.
De ST Max II 595 PC Pro overtroeft alle andere modellen en kan zo nu en dan 
ook gebruikt worden voor het aanbrengen van coating voor buitenmuren.

Uw betrouwbaarste vriend voor renovatieklussen

 SmartControl™ 2.5  
 met FastFlush™

-  Het digitale display geeft de druk, 
het aantal liter en de uren weer

-  Digitaal brein, variabele 
drukregeling, controle over het 
spuitpatroon en functionaliteit

-  Geeft foutmeldingen en diagnoseberichten, 
ideaal voor het bijhouden van het onderhoud

-  Het Fast Flush™-reinigingssysteem met hoge 
doorstroomsnelheid werkt sneller voor een 
drastisch kortere reinigingstijd

ST Max™ II PC Pro
Betere PRESTATIES, geavanceerde TECHNOLOGIE 
en extra functies bieden u voortdurende betrouw- 
baarheid en ultiem gebruikscomfort met de 
ST Max™ II PC Pro.

Wanneer u meer productiviteit nodig hebt om mid- 
delgrote klussen binnenshuis en lichte commercië- 
le projecten af te handelen, biedt ST Max™ II PC Pro 
de prestaties die u zoekt. Deze toestellen zijn be-
schikbaar in een compacte, staande uitvoering 
en een uitvoering met onderstel met bijkomende 
functies, met directe aanzuiging, een inklapbare 
standaard, een manuele slanghaspel en een ge-
reedschapskist.

Speciaal voor U hebben we alle ST Max™ II PC Pro 
uitgerust met ProConnect™, ProGuard™, een onder-
houdsvrij motorontwerp zonder koolstofborstels, 
Endurance™-pomp, Contractor™-pistool, Smart-
Control™ 2.5 en FastFlush™.
Dankzij vooraanstaande technologie werkt u elke 
klus op tijd af met een lach, elke dag opnieuw!

ProGuard™+
Het beschermingssysteem  
beschermt het spuittoestel tegen  
ongunstige of extreme stroomvoorzieningen  
op de werkvloer (enkel 230V-modellen)

FastFlush™

Bespaar tijd bij het reinigen van uw toestel!
Het FastFlush-pompreinigingssysteem  
reinigt het toestel tot vier keer sneller  

met half zoveel water.

Bekijk onze 
toepassingsvideo’s op:  

http://www.contractorclub.com



Easy-Out™-pompfilter
-  Het grote filteroppervlak zorgt ervoor  

dat de spuittip minder snel verstopt raakt  
en garandeert een hoogwaardige afwerking

-  Filters die van binnen naar buiten filteren klappen niet in 
en zijn eenvoudig te reinigen met slechts een paar liter

-  De verticale filter wordt samen met de kap verwijderd 
en voorkomt zo lekkages

Kenmerken

Duurzaam ontwerp
- Dankzij dik chroom over staal bestand tegen ruwe oppervlakken
-  Uittrekbaar handvat werkt ook als een slanghaspel voor een eenvoudige verwijdering  
van de spiraalslang

-  Comfortabele inlaataanzuiging om onverdunde verf aan te zuigen uit verfemmers tot 30 liter
- Met TiltBack™ kan de verfemmer makkelijk door één persoon worden vervangen

Grote luchtbanden
-  Gemakkelijk hanteerbaar  

op ruw terrein

Vervang uw pomp eenvoudig ZELF  
in 3 stappen wanneer ze beschadigd raakt.

Verlies geen tijd of geld meer aan 
arbeidskosten voor pompreparaties.

Kenmerken

! TIP

Met een reservepomp  
bij de hand krijgt u  
de klus altijd geklaard!

Snelle pompvervanging
-  Vervang pompen op de werkvloer 

in slechts één minuut
-  Zo kunt u blijven spuiten  

in plaats van op onderhoud  
te moeten wachten

-  Geen pennen of onderdelen  
die kwijt kunnen raken!

Ingebouwde 
gereedschapskist
Handig opbergbak dat ervoor 
zorgt dat gereedschap, 
spuittips, filters en  
accessoires binnen  
handbereik zijn (Hi-Boy).

Draai de klemmoer 
los

Open klepje en 
verwijder de pomp

Verwijder de slang 
en de zuigbuis

321

VERGROOT  
UW BEREIK!

JetRoller™  
Het ideale renovatiegereedschap

Breid uw spuittoestel uit met de JetRoller en  
minimaliseer de aanbrengtijd door rollen en spuiten  
te combineren in één beweging. Maakt gebruik van  
de standaard verkrijgbare verfrollen van 18 of 25 cm.

Voordelen:
- Beperkt overspray
- Zorgt ervoor dat u zich niet meer hoeft uit te strekken
-  Zorgt ervoor dat u niet meer hoeft te klimmen en 

voortdurend op en neer hoeft te gaan
-  Klaart grote klussen in de helft van de tijd in vergelijking 

met traditionele methodes

In deze set zit een lichtgewicht afneembare verfrolbeugel, 
verlengstuk van 50 cm, CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, 
Inline™-pistool, spuittip en tiphouder.

Vultrechter
Een handige vultrechter  
van 5,7 liter die compatibel  
is met alle toestellen
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Verbeter uw spuitkwaliteit

ST MAX™ II PC Pr0-accessories
Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur  
met behulp van onze professionele accessoires

Contractor™-pistolen
288475  2-vingerig, RAC X™-tiphouder en 517-tip,  

60 + 100 mesh filter
288009  4-vingerig, RAC X™-tiphouder en 517-tip,  

60 mesh filter
262114  2-vingerig, RAC X™-tiphouder, geen tip,  

60 mesh filter

Easy-Out™-pistoolfilters
257129  30 mesh, grijs 287033  100 mesh, blauw
287032  60 mesh, zwart  257130  200 mesh, rood

Easy-Out™-pompfilters
246425  30 mesh, grijs
246384  60 mesh, zwart (= standaard)
246382  100 mesh, blauw
246383  200 mesh, rood

BlueMax™ II-slangen
214698  3/16" x 7,5 m  241272  1/4" x 20 m
240794  1/4" x 15 m  223771  1/4" x 30 m

Slangkoppelingen
156971  1/4" x 1/4" 157350 1/4" x 3/8"

Hulpslangen (230 bar)
238358  3/16" x 0,9 m 238359  3/16" x 1,8 m
238959  3/16" x 1,4 m

Blisterverpakking - ProConnect-onderpomp
17C489 Blisterverpakking,  

past op alle ST Max™ II PC Pro-modellen

ProGuard™+
24W090  230V, CEE 7/7, shuko
24W755  230V, IEC320, meerkabelig

Vultrechter
288526 5,7 liter / staande uitvoering
24B250 5,7 liter / Hi-Boy-uitvoering

JetRoller™-systeem verlengstuk voor zwaar gebruik 0,5 m
met Inline™-pistool™  zonder Inline™-pistool™

24V490 roller 18 cm 24V492 roller 18 cm
24V491 roller 25 cm 24V493 roller 25 cm
232123 Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m

CleanShot™ RAC X™-staafpistool
287026  90 cm  287027  180 cm

RAC X-tipverlengstukken
287019  25 cm  287021  50 cm
287020  40 cm  287022  75 cm

Rollers voor buitengebruik (compleet)
6880095  30 cm vast
098084  90-180 cm telescopisch
098085  45-90 cm telescopisch

Rollerset
245397 Vaste roller 50 cm voor buitengebruik - EvenFlow™  

kop 23 cm - Afdekking 12 mm - InLine™-pistool

Spuittips en tiphouders
FFAXXX  Groene RAC X fine finish spuittip
PAAXXX  Blauwe RAC X professionele airless spuittip
WA12XX  RAC X WideRac, voor grote oppervlakken
246215  RAC X-tiphouder

Vloeistoffen
206994  TSL™ 0,25 l
253574  Pump Armor™ 1 l

Technische omschrijving

ALLE MACHINES worden volledig en spuitklaar geleverd voor:  
Contractor™-pistool, filters (pistool + filters), 240794 BlueMax™ II-slang  
1/4" x 15m, RAC™ X (PAA517)-spuittip en -tiphouder,  
ProGuard+-spanningsbescherming. ST Max™ II 395  

PC Pro 
Standaard 

 
17C369

–
–

227 (3300) 
2,0 (0,54)  

0,023"
14 (30)

1.0 gelijkstroommotor  
zonder koolstofborstels

3500 

–
– / –

2,5

ST Max™ II 395  
PC Pro 
Hi-Boy 

 
17C372

–
–

227 (3300) 
2,0 (0,54)

0,023"
30 (66)

1.0 gelijkstroommotor  
zonder koolstofborstels

 3500

✓ / ✓
✓ / ✓

2,5

ST Max™ II 495 
PC Pro 

Standaard 
 

17C373
17C374
17C375

227 (3300) 
2,3 (0,60)  

0,025"
15 (34)

1.2 gelijkstroommotor
3750

–
– / –

2,5

ST Max™ II 495 
PC Pro 
Hi-Boy 

 
17C376
17C377

–
227 (3300) 

2,3 (0,60)
0,025"
30 (66)

1.2 gelijkstroommotor 
3750

✓ / ✓
✓ / ✓

2,5

ST Max™ II 595 
PC Pro 
Hi-Boy 

 
17C381
17C382
17C383

227 (3300) 
2,6 (0,68)  

0,027"
33 (73)

1.6 Gelijkstroommotor  
zonder koolstofborstels 

4000

✓ / ✓
✓ / ✓

2,5

Artikelnummers:  voor Europese versie (230 V) 
voor meerkabelversie (230 V) 
voor VK-versie - 110 V

Max. werkdruk - bar (psi)
Max. materiaaldebiet - l/min (gpm)
Max. tipformaat - 1 pistool
Gewicht - kg (lbs)
Motorvermogen - pk
Minimumvereiste generator - W

Kenmerken: TiltBack™ / Emmerhaak
 Gereedschapskist / Slanghaspel
 SmartControl™-versie


