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Fine Finish Applications - Professional Airless Applications

Professionella uppladdningsbara färgsprutor  
med ProSpray™-teknik

EASYMAX
™

•		Professionella färgsprutor som ger samma resultat med perfekt finish som övriga utrustningar  
i Gracos sortiment.

•		Lätt och portabel, enkel att flytta runt på arbetsplatsen eller från en arbetsplats till nästa.

•		Klar att användas på några sekunder, sprutmålar de flesta vanliga inomhus- och ytfinishfärger utan spädning.

EASYMAX FÖRDELAR

En vErkligt lättanvänd
 professionell färgspruta!

PErFEkt YtFiniSH
 med de flesta inomhusfärger

 Klar att anVända

PÅ nÅgra FÅ SEkUndEr



EASYMAX™ WP - EASYMAX™ FF

EaSYMaX FF 
EASYMAX™ Professionella färgsprutor är 
en revolution – ett helt nytt sätt att spruta 
färg! Graco introducerar EASYMAX WP  
och EASYMAX FF. 

EN VERKLIGT LÄTTANVÄND PROFESSIONELL  
FÄRGSPRUTA 

EASYMAX™ erbjuder:

PROSPRAY™, en ny kolvpumpdesign som:
-  har en prestanda på samma höga nivå som 

Gracos ledande professionella färgsprutor
-  sprutar vanligt förekommande färger utan 

spädning!
-  ger en jämn sprutbild för optimal täckning

PROSPRAY™ RAC® vändbara munstycken:
-  Precisionsmunstycke, inspirerat av RAC 

X-designen, som används exklusivt med 
ProSpray™-tekniken

-  Integrerat ProSpray™-munstycke och skydd  
som delvis stänger av flödet i munstycket  
för att ge en perfekt sprutbild

-  finish med professionell kvalitet.

EASYMAX är idealisk för tillämpningar inom- 
och utomhus. EASYMAX FF (Fine Finish) 
-färgsprutningssystem har förmågan att  
kontrollera materialflödet (skikttjockleken) och 
är kompatibel med alla lösningsmedel och 
vattenbaserade färger. Användning av båda  
dessa sprutor täcker ALLA dina behov vid  
små projekt och bättringsmålningar.

Verkligt lättanvända professionella färgsprutor

EASYMAX
™

EASYMAX™ kan användas som en underhållspistol för att måla om objekt, 
för att bättringsmåla väggar som sprutats med en vanlig färgspruta och för 
sprutmålningsjobb på upp till maximalt 50 m2. Det idealiska hjälpmedlet 
för sprutmålning av rum med olikfärgade väggar, tak, (garage)dörrar, 
radiatorer, skåp, carports, friggebodar, staket, trappräcken, möbler 
(nya eller renovering) osv.

Använd EASYMAX FF för lösningsmedels- och vattenbaserade material och 
EASYMAX WP endast för vattenbaserade material.

material och tillämpningar

Munstycksfilter
-  Skruvas fast direkt i skyddet  

och filtrerar skräp från färgen
- Finns i 60 och 100 mesh

ProSpray™ vändbara munstycken
-  RAC® (Reverse-A-Clean); vid stopp i munstycket 

vänder du helt enkelt på det, sprutar loss stoppet 
och fortsätter sedan att måla som vanligt

-  Integrerat ProSpray-munstycke/skydd motverkar 
spottning och ger en perfekt finish

-  Green Fine Finish-munstycken ger finare 
sönderdelning.

Cirkulationsventil
Behändigt placerad för snabb 
luftning och tryckavlastning

Tryckinställningsknapp*
Hjälper dig att optimera trycket, 
vilket leder till mycket noggrann 
styrning av materialflödet 
beroende på tillämpning

- Sprutar i skikt på 50 mikron eller mindre
  Kombinationen av brytare för hög/låg motorhastighet  

och justerbart tryck ger perfekt resultat med alla material  
och munstycken.

-  Beständig mot alla lösningsmedelsbaserade  
material

- 25 % lättare än EASYMAX WP

Unika EgEnSkaPEr



Laddare för litiumjonbatterier  
+ 2 batterier

Laddningstid för 80 % prestanda  
är 25 min. (FF)  

och 45 min. (WP)

0,75-liters transparent färgkopp*
-  Ett justerbart sugrör möjliggör sprutmålning i alla riktningar – 

golv, tak och väggar
-  Engångskoppinsatser för snabb och enkel rengöring
-  Inkluderar ett lock för lagring av färg

BRA ATT VETA

Brytare för hög/låg nivå*
Ändra motor- och pumphastighet:
II =  för lägre flöde, idealisk för detaljerat arbete
II =   för högre flöde, idealisk för högproduktionssprutning

fördubbla sprutans livslängd

Graco har utformat en specialsats som maximerar spruttiden och fördubblar sprutans 
livslängd. Byt helt enkelt ut inlopps- och utloppsventilerna för att förlänga livslängden!

3 ENKLA RENGÖRINGSSTEG
Rengöringen förenklas med koppinlägg.
Töm bara inlägget och kasta det i soporna.
Fyll på koppen med vatten, spola rent pumpen  
och du är redo för nästa jobb!
1. Kasta koppinlägget i soporna.
2. Fyll på koppen med vatten.
3. Vänd på munstycket och spola.

3 ENKLA STEG FÖR ATT KOMMA IGåNG
Klar att sprutmåla på bara några sekunder!
1. Häll färgen i koppen.
2. Skruva fast koppen i locket.
3. Lufta pumpen, så är du redo att sätta igång.

MED RESERVDELSSATS

UTAN RESERVDELSSATS

Patenterad†  PROSPRAY™  
kolvpumpsteknik

- Klar att sprutmåla på bara 
några sekunder!

- Lätt att flytta runt på 
arbetsplatsen tack vare 

suverän bärbarhet
- Finish med professionell 

kvalitet

* endast på EASYMAX FF

! TIPS
 
Dess förmåga att enkelt byta färg ger dig  
flexibiliteten att spruta flera objekt snabbt  
efter varandra, även på olika platser.  
Du behöver bara ta din pistol och gå vidare  
med nästa jobb!



EASYMAX
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Förbättra sprutmålningskvaliteten

Återförsäljare:

EASYMAX™ tillbehör
Med EASYMAX-tillbehören får du ut det mesta möjliga av din utrustning

 

Artikelnummer: europeisk version / Storbritannien
Max. munstycksstorlek
Flöde
Material- och lösningsmedelskompatibilitet
Maxtryck - bar (PSI)
Airless vändbart munstycke
2 sprutmunstycken
2 munstycksfilter
2 batterier - 18 V litiumjonbatteripack
Laddare
Färgkopp med specialiserade sugrör
Kan repareras (reservdelssats till pump)
Koppinlägg
Axelrem, upphängningskrok för spruta och topplackeringsadapter

Tekniska data

laddare
Lägg till en extra laddare så kan du ladda två batterier 
samtidigt och på så sätt undvika stillestånd. Lampor indikerar 
laddningsprocessen.
Laddare till batteripack
16D799 220 V
16F628 12 V

easYmaX raC prospray vändbara munstycken
EASYMAX WP - grå:
 PST 211/213/315/411/413/515/517
EASYMAX FF -  grönt munstycke för lackering:
 FNS 208/210/308/310/312/410/412

munstycksfilter
24E376 60 maskor - svart, 1 stycke
24F039 60 maskor - svart, 3 stycken
24F640 100 maskor - blå, 1 stycke
24F641 100 maskor - blå, 3 stycken

diverse
24E377  Axelrem
Fästs enkelt i enheten så att du håller händerna fria under 
arbetet (endast EASYMAX WP).

16D563  EASYMAX WP reservdelssats
16H641 EASYMAX FF reservdelssats, 

lösningsmedelstålig
Enkla reparationer fördubblar sprutornas livslängd.

253574  Pump Armor™ – 1 l
Skyddar pumpen vid förvaring. Fyll EASYMAX-pumpen 
med Pump Armor tills nästa gång du ska använda sprutan.

24F045  EASYMAX WP finishsats, 2-pack
Styr materialflödet för tunna material och ger mycket fin finish.

propaCK-användning endast med EASYMAX WP
24F893 Ger dig sprutning i flera riktningar,  

längre sprutningstid (3,8 l behållare)  
med färre påfyllningar och mindre vikt

Använd endast förlängningar med EASYMAX WP
Välj säkerhet: öka räckvidden och arbeta utan stegar eller 
ställningar
EASYMAX WP: Z-formad, fast förlängning
24F727 30 cm
24F728 60 cm

EASYMAX WP: flexibel förlängning
24F729 30 cm

Koppar och silar
Materialkärl och lock
För större jobb och färre påfyllningar. Inklusive ett 
förvaringsskydd som också kan användas för att skaka koppen 
för snabbare rengöring utan koppinlägg.
16D560  U-formad, 1 l
16H618 V-formad, 0,75 l
16D561  U-formad, 1,5 l
24H365 ProPack-behållare, 4 l
16D562  Engångsinsatser för kopp – 10-pack
 Passar antingen 0,75 - 1- eller 

1,5-literskoppar
24H366 ProPack behållarinsatser – 5-pack
 
Batteri
Lägg till ett extra batteri för sprutning av mer än 7,5 liter. 
När batteriet är fulladdat kan det sprutmåla 3,75 liter vid 
kontinuerlig sprutmålning. Laddningstid för 80 % prestanda är 
25 min. (16G610) och 45 min. (16D558).
18 V Litiumjonbatteripack
16D558  Passar på EASYMAX FF och EASYMAX WP
16G610 SlimLine, endast för EASYMAX FF

KLART ATT MÅLA

EASYMAX levereras komplett och klar för användning.
EASYMAX inkluderar:
- EASYMAX sladdlös högtrycksfärgspruta
- Two RAC® (Reverse-A-Clean) ProSpray-munstycken
- Två 18 V litiumjonbatteripack
- 1 laddare för litiumjonbatterier
- 1 axelrem (endast EASYMAX WP)
- 1 liters kopp med lock
- 5 koppinsatser
- Förvaringslåda för sladdlös spruta

† Graco Patent: 6, 619, 569 och andra patent är sökta

EASYMAX WP
Väggfärg

Grundfärg, latex, akrylater
258849 / 262605

0.011" - 0.017"
Fabriksinställd

Endast vattenbaserad
138 (2000)

Grå
PST411 & PST515

60 maskor - svart - 24E376
16D558
16D799

1 liter - U-formad
Ja - 16D563

5
Ja

EASYMAX FF 
Fine Finish

Ugnslack, lack, fernissa, bets
16H243 / 262612

0.008" - 0.012"
Ställbar

Lösningsmedels-* och vattenbaserad
117 (1700)

Grön
FNS208 & FNS310

100 maskor - blå - 24F640
SlimLine - 16G610

16D799
0,75 liter - V-formad

Ja - 16H641
5

Nej

Letar du efter mer information? Läs vår broschyr om EASYMAX-tillbehör, 341763.

* Kompatibel med ”brandfarliga vätskor” och ”varma” lösningsmedel, se bruksanvisningen för detaljerad lista över kompatibla rengöringsvätskor.

godkänd för
lösningsmedel


