
De norm binnen de sector voor het AIRLESS spuiten van verf,  
brandvertragende materialen en airless pleister

•		Stel	uw	vertrouwen	in	beproefde	technologie	met	het	Advantage	Drive-systeem.		
Werkt	stil	en	biedt	een	levenslange	garantie!

•		Vertrouw	op	de	norm	binnen	de	sector:	de	Endurance™-pomp	van	Graco.	

•		Reken	op	de	SmartControl™	3.0-drukregeling	om	uw	dagelijkse	klussen	te	klaren!		
Ze	zorgt	voor	een	gelijkmatig	spuitpatroon	zonder	schommelingen	en	beschermt		
uw	investering	tegen	ongunstige	stroomomstandigheden.

VooRtDuREnDE bEtRouwbAARhEID

Texture	Applications
MARK IV™ MAX STANDARD - MARK V™ MAX STANDARD - MARK VII™ MAX STANDARD - MARK X™ MAX STANDARD



De norm binnen de sector op het gebied van elektrisch airless

Mark Max Standard

De	 MARK	 MAX	 STANDARD	 is	 een	 echt	 multifunctioneel	 toestel	 voor	 grote	
schilderklussen,	zowel	binnens-	als	buitenshuis!	Uw	uiterst	betrouwbare	vriend	
kan	airless	pleisters	en	de	meest	gangbare	verven	spuiten.	
	
De	 MARK	 MAX	 STANDARD	 is	 geschikt	 voor	 het	 spuiten	 van	 latex,	 emulsies,	
acrylaten,	epoxy’s,	blokvullers,	brandvertragende	en	brandwerende	materialen	
en	de	meeste	gangbare	airless	pleisters.	 	Hij	 is	zelfs	krachtig	genoeg	om	het	
benodigde	doorstroomvolume	te	leveren	om	met	2	personen	tegelijk	te	spuiten.

Bekijk	onze		
toepassingsvideo’s	op	
http://6.graco.eu.com

Materialen en toepassingen

Deze toestellen zijn echt iets voor U als u op zoek 
bent naar technologie die de klus klaart. Beproefde 
technologie die keer op keer resultaat oplevert.
Na de introductie van de Mark V op de markt, in het 
midden van de jaren negentig, groeide Graco uit tot 
een echte trendsetter voor het spuiten van airless 
pleister. De snelheid van airless, gecombineerd met 
een zeer gladde afwerking, werd de norm binnen 
de sector.
Een norm waarop u kunt vertrouwen om de klus 
te klaren. Een norm die we nu aanbieden bij een 
uitgebreid assortiment Mark Max-toestellen.

De Standard-serie	 van	 onze	Mark	Max	 is	 gemaakt	
voor	 professionals	 die	 geen	 behoefte	 hebben	 aan	
allerlei	snufjes,	maar	op	zoek	zijn	naar	voortdurende	
bewezen	 betrouwbaarheid	 om	 de	 klus	 snel	 en	
eenvoudig	te	klaren.	

Kies het juiste toestel ...

De	MARK	 IV	 MAX	 is	 het	 ideale	 toestel	 voor	 grote	
schilderklussen,	 zowel	 binnens-	 als	 buitenshuis!	
Dit	 veelzijdig	 toepasbare	 spuittoestel	 is	 uitermate	
geschikt	voor	brandvertragende	materialen	en	zelfs	
occasionele	pleisterklussen.
Onze	welbekende	MARK	V	MAX	gaat	nog	een	stap	
verder!	 Geoptimaliseerd	 voor	 professionals	 die	
zowel	schilder-	als	pleisterklussen	uitvoeren	en	het	
productieve	doorstroomvolume	nodig	hebben	dat	dit	
toestel	kan	leveren.
De	MARK	X	MAX	heeft	een	rendement	dat	tweemaal	
zo	hoog	is	als	dat	van	de	MARK	V	MAX	en	is	krachtig	
genoeg	om	meer	dan	30.000	liter	per	jaar	te	spuiten.	
Iets	 te	 groot	 voor	 u?	 Probeer	 de	 MARK	 VII	 MAX.	
U	 zult	 aangenaam	 verrast	 zijn	 door	 de	 prijs-
kwaliteitverhouding.

... en kies de Standard-serie voor voortdurende 
betrouwbaarheid!
Bekijk	 de	 functies	 die	 ervoor	 gezorgd	 hebben	 dat	
ons	MARK	MAX-gamma	de	norm	binnen	de	sector	
is	geworden.	Heel	wat	andere	professionals	hebben	
deze	norm	al	ontdekt,	nu	is	het	uw	beurt.

SmartControl™ 3.0 met drukmeter
De	geavanceerde	SmartControl	3.0	van	Graco	biedt	een	nauwkeurige	
drukregeling	 die	 voor	 een	 gelijkmatig	 spuitpatroon	 zonder	 druk-	
schommelingen	zorgt.

-	 	Spuit	dikkere	coatings	en	werk	met	langere	slangen
-	 	Het	ProGuard™-beschermingssysteem	beschermt		
het	spuittoestel	tegen	ongunstige	of	extreme		
stroomomstandigheden	op	de	werkvloer

Endurance™-pomp
Graco’s	 beproefde	 en	 betrouwbare	 zuiger-	
pomp-technologie	met	LongLife-V-pakkingen.
QuickAccess™-inlaatventiel	 voor	 een	 een-
voudige	reiniging	of	verwijdering	van	resten.	
Geveerd	voor	een	beter	pomprendement.	

  Advantage Drive™ 
De	aandrijving	is	de	cruciale	

verbinding	tussen	de	motor	en		
de	pomp.	Graco	laat	de	productie	van	het		

Advantage	Drive-systeem	niet	aan	anderen	over:		
we	ontwerpen	en	produceren	de	systemen	zelf	in	onze		

productiefaciliteit	van	wereldklasse	in	de	Verenigde	Staten.
-	Tandwielen	van	gehard	staal	die	extreem	stil	werken
-	De	duurzaamste	aandrijving	in	de	sector



De	EasyOut-pompfilter	is	ontworpen	om	van	binnen	naar	buiten	te	filteren.	Daardoor	zullen	filters	niet	
vast	komen	te	zitten	of	bezwijken	wanneer	ze	zijn	gevuld	met	vuil	of	resten.	

	 Het	grote	filteroppervlak	van	126	cm²	zorgt	ervoor	dat		
de	spuittip	minder	snel	verstopt	raakt	en	garandeert		
een	hoogwaardige	afwerking.

	
De	verticale	filter	wordt	samen	met	de	kap		
verwijderd	en	dat	betekent	minder	knoeien

PLEISTERSYSTEEM
 
breid uw Mark  
Max-spuittoestel uit tot  
een compleet pleistersysteem  
met het reservoir van 90 liter  
en een zakpersroller als u  
materiaal spuit dat in  
zakken wordt geleverd.  

SPUIT 700 m² per dag ...
... met een ploeg van 2 man. Gebruik de aanzuigkit voor 
containers om rechtstreeks te pompen vanuit een container 
van 500 of 1.000 liter van uw materiaalleverancier 
... bijzonder effectief, met name bij inbouw in een 
bestelwagen of aanhangwagen.

! TIP
 
Voor betere pompprestaties tijdens het spuiten van verf 
kunt u de keramische kogel in de onderpomp vervangen 
door de roestvrijstalen kogel (gratis bij het toestel geleverd).  

EasyOut™-pompfilter

Onderstel met TiltBack™-ontwerp 
Dankzij	de	inklapbare	standaard	voor	het	spuittoestel	kan	de	verfemmer	makkelijk	door		
één	persoon	worden	vervangen	en	is	het	reinigen	en	onderhouden	van	de	pomp	een	stuk		
eenvoudiger	geworden.

of u nu verf of structuurmateriaal spuit, Graco begrijpt 
wat u nodig hebt en weet dat het allemaal een kwestie 
van productiesnelheid en doorstroomvolume is. ongeacht 
het soort project en de projectgrootte, er is altijd een 
Mark-spuittoestel in de Standard-serie dat het gewenste 
doorstroomvolume levert om de productiesnelheid te halen 
die u nodig hebt!

Alle toestellen  

zijn uitgerust met  

een slang van  

15 METER

Verf
Pleister

Gering Gemiddeld Hoog

Materiaalviscositeit

100%

75%

50%

25%

0%



Pak uit, schakel in en spuit! 

De Mark Max Standard-serie wordt  
compleet en spuitklaar geleverd,  
zodat u meteen aan de slag kunt.
SmartControl™ 3.0, onderstel met tiltback™-
ontwerp, hulpslang, blueMax™ II-slang 
3/8" x 15 m, 246215 RAC X™ handtite™-
tiphouder, pistool, spuittips, roestvrijstalen 
en keramische kogels, 206994 tSL™  
0,25 liter.
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Pistolen
289605	 HD	blauw	airlesspistool	(+	RAC	X-tiphouder	en	531-spuittip)
245820	 HD	Inline™-pleisterpistool
246468	 Flex	Plus™-pistool	(+	RAC	X-tiphouder	en	517-spuittip)

EasyOut™-pompfilters
244071	 30	mesh,	grijs
244067	 60	mesh,	zwart	(=	standaard)
244068	 100	mesh,	blauw
244069	 200	mesh,	rood

Inlaatfilter Mark V 
189920		 metaal

BlueMax™ II-slangen en -hulpslangen (230 bar) 
241275	 3/8"	x	30	m
240794	 1/4"	x	15	m
278499	 1/2"	x	15	m	materiaalslang
240797	 3/8"	x	15	m	(FBE)	

238358	 3/16"	x	0,9	m	 238959	 3/16"	x	1,4	m
238359	 3/16"	x	1,8	m	 191239		 3/8"	x	3,5	m
277249	 1/4"	x	0,9	m	(BlueMax™	II)

Verloopstukken
159841	 1/4"	(F)	x	3/8"	(M)	verloopstuk
189018	 1/4"	pistoolwartel	(M)	x	(F)
207947		 1/2"	pistoolwartel
159239		 Verloopstuk	1/2"	x	3/8"	(M)

TexSpray-sets
289611	 	Set	HD	blauw	airlesspistool,	3/8"	x	15	m	slang,		

1/4"	x	90	cm	hulpslang,	RAC	X-tiphouder		
+	427-	en	531-spuittip

289585	 	Set	HD	Inline-pleisterpistool,	1/2"	x	15	m	slang,		
3/8"	x	3,5	m	hulpslang,	RAC	X-tiphouder	en		
WA1239-	+	643-spuittip

Verbeter uw afwerkingskwaliteit

Dit	toestel	is	verkrijgbaar	bij:

Mark Max Standard Accessoires
haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires

Artikelnummers:	 voor	Europese	versie	–	220	V
	 voor	Multi	Cord-versie

	 Voor	het	Verenigd	Koninkrijk	–	110	V

Max.	tipgrootte:	met	verf	–	met	pleister

Doorstroomvolume	–	l/min	(gpm)

Max.	druk	–	bar	(psi)

Slang

Hulpslang

Pistool

Tipstandaard

Gewicht	–	kg	(lbs)

Motortype	–	DC	zonder	koolstofborstels

Motorvermogen	–	kW	(pk)

MARK V MAX 
STANDARD

–
–

16X966
0,039"	-	0,041"

5,1	(1,35)
230	(3300)
15	m	x	3/8"	
0,9	m	x	1/4"

HD	blauw	airless
PAA427/HDA531

68	(151)
✓

2	(2,8)

MARK V MAX 
STANDARD

16X965
16X944

–
0,035"	-	0,037"

4,3	(1,2)
230	(3300)
15	m	x	3/8"
0,9	m	x	1/4"

HD	blauw	airless
PAA427/HDA531

68	(151)
✓

1,6	(2,2)

MARK IV MAX 
STANDARD

16X953
16X954

–
0,031"	-	0,033"

3,6	(0,95)
230	(3300)
15	m	x	3/8"	
0,9	m	x	1/4"

Flex	Plus
PAA425
49	(108)

✓

1,5	(2,0)

MARK VII MAX 
STANDARD

16Y763
16Y919

–
0,041"	-	0,047"

6,0	(1,58)
230	(3300)
15	m	x	1/2"	
3,5	m	x	3/8"	

HD	blauw	airless
HDA531/541

73	(160)
✓

1,9	(2,5)

MARK X MAX  
STANDARD

16Y534
16Y535

–
0,045"	-	0,051"

8,3	(2,2)
230	(3300)
15	m	x	1/2"
3,5	m	x	3/8"

HD	Inline	pleister
HDA531/541

81	(178)
				✓	

3,0	(4,0)

Standaard Endurance™-onderpompen
16X428	 Mark	IV		 16Y601	 Mark	VII
16X429	 Mark	V	 16X425	 Mark	X	

Reservoir 
287987	 Reservoir	90	liter
289587	 Zakpersroller

Flexibele aanzuigset
243167	 Aanzuigset	voor	grootverpakking,	1"	(25	mm)	-	verf
24M445	 Aanzuigset	voor	grootverpakking,	2"	(50	mm)	-	pleister

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	

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

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

Spuittips en tiphouders
PAAXXX	 Blauwe	RAC	X	professionele	airless	spuittip
HDAXXX	 Bruine	RAC	X-spuittip	voor	zwaar	gebruik
WA12XX	 RAC	X	WideRac,	voor	grote	oppervlakken
246215	 RAC	X-tiphouder

Vloeistoffen 
206994	 TSL™	0,25	l
253574	 Pump	Armor™	1	l
245133	 Pump	Armor	3,8	l

Technische beschrijvingStandaard

* Doorstroomvolumes variëren op basis van het gebruikte pleister en de omgevingscondities. Kleinere keramische kogels bieden een hogere stroomsnelheid met pleister dan roestvrijstalen kogels met verf.


