™

MINIMAX

Profesionální akumulátorové airless stříkací zařízení
s technologií ProSpray™
PROFESIONÁLNÍ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ,

KTERÉ SE VEJDE DO DLANĚ VAŠÍ RUKY.
DOKONALÁ KVALITA NÁSTŘIKU
U VĚTŠINY INTERIÉROVÝCH BAREV

PŘIPRAVENÉ BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND
KE STŘÍKÁNÍ BARVY

HLAVNÍ VÝHODY ZAŘÍZENÍ MINIMAX
• Profesionální akumulátorové airless stříkací zařízení vytváří dokonalý povrch stejně
jako vaše současné stříkací zařízení Graco.
• Velmi jednoduchá manipulace a snadné přemísťování po pracovišti nebo mezi pracovišti.
• Připravená ke stříkání během několika sekund, lze jím bez ředění stříkat většinu interiérových barev
a barvy s hladkým povrchem.

Professional Airless Applications
M INI M AX ™
www.minimax.eu.com

MINIMAX

™

Profesionální airless zařízení k stříkání barev, které se vejde do dlaně vaší ruky

Zařízení MINIMAX™ k airless aplikacím
barev je zásadním technickým úspěchem...
Jedná se o zcela nový způsob airless stříkání!
Společnost Graco vám představuje zařízení
MINIMAX ...
PROFESIONÁLNÍ AIRLESS ZAŘÍZENÍ K STŘÍKÁNÍ BAREV,
KTERÉ SE VEJDE DO DLANĚ VAŠÍ RUKY
Funkce zařízení MINIMAX™:
PROSPRAY™ – skutečně profesionální konstrukce
pístového čerpadla s těmito vlastnostmi:
- poskytuje výkon plně srovnatelný s profesionálními
elektrickými airless stříkacími zařízeními Graco
napájených ze sítě
- stříká většinu materiálů dodaných přímo výrobci barev
pro airless aplikaci – žádné ředění není potřeba!
- díky rovnoměrnému tvaru rozstřiku umožňuje stříkání
jedním tahem
Profesionální otočné trysky PROSPRAY™ RAC®:
- vysoce kvalitní a přesné trysky založené na prověřené
konstrukci RAC X, exkluzivně pro použití s technologií
ProSpray™
- integrovaná tryska PST s držákem trysek uzavírají
kapalinu před tryskou a umožňují kvalitní a čistý tvar
rozstřiku
- umožňují nástřik nejvyšší kvality s profesionálním
výsledkem

Ramenní popruh
Jednoduše se
připojuje k zařízení
MINIMAX™
a umožňuje pohyb
po pracovišti s
volnýma rukama

Otočné trysky PST
- RAC® (Reverse-A-Clean): když dojde k ucpání trysky,
jednoduše ji otočte, tlakem barvy prostříkněte
a pokračujte v normálním stříkání
- Integrovaná tryska ProSpray a držák trysek zamezují
prskání a poskytují dokonalý povrch
- Dostupné s úzkými a širokými stříkacími paprsky pro
řídké i husté neředěné hmoty

Kontrolka indikátoru vybité baterie
Červené světlo ihned ukazuje,
kdy je třeba baterii dobít

Nabíječka lithium-iontových baterií
Doba nabíjení pro výkon na 80 %
je 45 minut

Materiály a aplikace
Stříkací zařízení MINIMAX™ můžete použít pro údržbu a obnovu nátěrů různých
předmětů, pro opravy k přestříkání grafﬁti nebo k opravě stěn nastříkaných
dříve standardním airless zařízením. Je určeno ke stříkání povrchů barvou až
do plochy 50 m2. Stříkací zařízení MINIMAX™ bylo navrženo pro stříkání širokého
spektra evropských (hladký povrch) interiérových i exteriérových barev.
Jedná se o ideální řešení pro stříkání v místnostech se stěnami v různých
odstínech, pro speciální dekorativní techniky,barvy určené pro stříkání stropů,
dveří, radiátorů, trubek, bran, skříněk, přístřešků pro auta, zahradních domků
a k renovaci nábytku, plotů, schodišť atd.

Plnicí ventil
Umístěn ergonomicky pro rychlé plnění
a uvolnění tlaku

Patentovaná† technologie pístového čerpadla
PROSPRAY™
- Připraveno ke stříkání během několika sekund!
- Díky vynikající přenosnosti je snadné přesouvat se
po pracovišti
- Povrch s profesionální kvalitou

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

3 JEDNODUCHÉ KROKY K ZAHÁJENÍ PRÁCE

Konstrukce zařízení
pro jednoduché odložení
Vyvážený design pro snadné odložení
pistole při přerušení stříkání
na pracovišti nebo
po ukončení práce a skladování

Připraveno ke stříkání během několika sekund!
1. Nalijte barvu do zásobníku.
2. Připojte zásobník k držáku na pistoli.
3. Naplňte čerpadlo a můžete stříkat.

3 JEDNODUCHÉ KROKY ČIŠTĚNÍ
Díky jednorázovým vložkám do zásobníku je čištění
jednoduché.
Vložku jednoduše vyprázdněte a zahoďte.
Zásobník naplňte vodou, touto vodou propláchněte
čerpadlo a můžete se pustit do další práce!
1. Vytáhněte jednorázovou vložku ze zásobníku a vyhoďte.
2. Naplňte zásobník vodou.
3. Otočte trysku do polohy pro proplach a vyčistěte ji.

Zásobník na barvu Tilt-N-Spray o objemu 1 l
- Je vybaven plynule nastavitelnou sací trubkou a umožňuje stříkání
v libovolném směru – na podlahy, stropy i stěny
- Jednorázové vložky do zásobníku pro rychlé a snadné čištění
- Zahrnuje i víčko pro skladování barvy nebo pro rychlé čištění
protřepáním

Háček na stříkacím zařízení
Umožňuje zavěsit zařízení
na pracovišti do rovnovážné polohy na libovolném rámu, žebříku a apod.,
a pak zařízení snadno přesouvat nebo plnit

Zdvojnásobte životnost stříkacího zařízení
Společnost Graco navrhla speciální sadu, která zdvojnásobuje životnost stříkacího zařízení,
a tak maximalizuje dobu stříkání. Životnost stříkacího zařízení prodloužíte jednoduchou
výměnou přívodního a výstupního ventilu!

SE SADOU PRO OPRAVU
BEZ SADY PRO OPRAVU

! TIP
TRANSPORTNÍ KUFR
PRO STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ MINIMAX
- Trvanlivý transportní a skladovací kufr, který obsahuje
vše potřebné pro stříkání a chrání všechny součásti
uvnitř
- Další prostor pro trysky, hadry, ﬁltry a zásobník barvy
- Velmi praktické pro transport v autě, na zakázce i pro
skladování

Příslušenství zařízení MINIMAX™

Využívejte maximálně možností svého zařízení MINIMAX – používejte originální příslušenství

Zvyšte kvalitu nástřiku
Otočné trysky MINIMAX PST
PST211 / PST411 ... 517
Dostupné s úzkými a širokými stříkacími paprsky pro řídké i husté
neředěné hmoty.

Zásobníky na barvu a vložky
Pro větší aplikace a snížení četnosti doplňování zásobníku; zahrnuje
i skladovací víčko, které lze použít k rychlému vyčištění zásobníku
protřepáním bez použití vložky.
16D560
16D561

Litrový zásobník na barvu s krytem
1,5 litrový zásobník na barvu s krytem

MATERIÁLY

16D562
Vložky do zásobníku na barvu – sada 10 ks
Lze použít s litrovými i 1,5 litrovými zásobníky; plastové vložky do
zásobníku umožňují rychlé a snadné čištění.

Baterie
Přidáním další baterie můžete realizovat zakázky s objemem větším
než 7,5 litrů. Jedna plně nabitá baterie umožňuje při souvislém stříkání
vystříkat 3,75 l.
16D558
Sada lithium-iontových baterií 18V

Označuje, že baterie je plně nabita a připravena
k použití

BLIKAJÍCÍ ZELENÁ

Dokončeno nabití
na 80 %

Označuje, že baterie je nabita na 80% a lze ji použít

BLIKAJÍCÍ ČERVENÁ Vybitá baterie

Označuje, že baterii je třeba před použitím nabít

NEPŘERUŠOVANÁ
ČERVENÁ

Označuje, že baterie je příliš horká a musí před
nabíjením vychladnout

Přehřátá baterie

MINIMAX

HUSTÉ

emailové barvy
základové barvy
laky
antigrafﬁtové nátěry
antikorozní barvy

plniče
akryláty
interiérové emulze
latexy

211 - 411

213 - 413

315 - 515 - 517

16D563
Sada pro opravu zařízení MINIMAX
Jednoduchá oprava zdvojnásobí životnost stříkacího zařízení
z 200 l na 400 l.
253574
Konzervační kapalina Armor™ – 1 l
Chrání čerpadlo stříkacího zařízení během skladování.
Čerpadlo zařízení MINIMAX naplňte konzervační kapalinou
Pump Armor a ponechejte ji v zařízení až do jeho příštího použití.
24E376
Filtr trysky
24F039
Filtr trysky, sada 3 ks
Vkládá se přímo do držáku trysek, ﬁltrací barvy předcházíme
ucpávání trysky.

Nabíječka lithium-iontových baterií
Dokončeno nabití
na 100 %

STŘEDNÍ

mořidla
laky pro vysoký lesk
impregnace dřeva
oleje

Ostatní doplňky
24E377
Ramenní popruh
Jednoduše se připojuje k zařízení MINIMAX a umožňuje pohyb po
pracovišti s volnýma rukama.

Nabíječka baterií
16D799
Nabíječka bateriové jednotky
Přidáním další nabíječky zkrátíte prostoje, protože můžete nabíjet
dvě baterie najednou. Nabíjecí proces sleduje a zobrazuje světelná
kontrolka.

NEPŘERUŠOVANÁ
ZELENÁ

ŘÍDKÉ

24F045
Sada pro velmi jemné dokončovací nástřiky, 2 ks
Řídí tok řídkých materiálů a poskytuje stříkaný povrch nejvyšší kvality.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘIPRAVENO K POUŽITÍ
Zařízení MINIMAX se dodává kompletní, připravené k okamžitému stříkání
Zařízení MINIMAX obsahuje:
- Akumulátorové airless stříkací zařízení MINIMAX
(objednací číslo: 258862 / pro UK 262436)
- Tři otočné trysky RAC® (Reverse-A-Clean) PST:
PST 211, 411 a 515
- Dvě jednotky 18V lithium-iontových baterií
- Nabíječka lithium-iontových baterií
- Ramenní popruh
- 1l zásobník s krytem
- 5 vložek do zásobníku
- Transportní a skladovací kufr na akumulátorové stříkací zařízení
Váš Graco distributor:

MINIMAX
pro Europu 258862 / pro UK 262436
www.minimax.eu.com

Objednací číslo:
Webové stránky
† Patenty společnosti Graco: 6 619 569 a další podané žádosti o patent
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