
Rad stredne veľkých elektrických striekacích zariadení 
pre profesionálne Airless striekanie farieb

VIAC PRÁCE A MENEJ NÁMAHY 

CELODENNÉ POHODLIE, KONTROLA A MIMORIADNE VÝSLEDKY: 
• Pracujte s menšou námahou vďaka inovatívnemu dizajnu pištole Contractor PCTM.
• Využívajte všetky výhody odporúčaných zelených nízkotlakových trysiek.

PRACUJTE EFEKTÍVNEJŠIE:
• Rýchly prehľad o hodnotách tlaku, prietoku a pracovného času, diagnostika a chybové hlásenia na digitálnom displeji.
• TMDosiahnite čo najvyššiu kvalitu práce s ovládaním tlaku SmartControl .

KAŽDODENNÁ SPOĽAHLIVOSŤ:
• Spoľahnite sa na priemyselný štandard: čerpadlo EnduranceTM.
• Vymeňte čerpadlo priamo na pracovisku sami vďaka technológii ProConnectTM.

™ ST MAX II PC Pro

O V E R E N Á   K V A L I T A .   Š P I Č K O V Á   T E C H N O L Ó G I A .



ST MAX II PC Pro Zvládnite každú zákazku, každý deň!
pre profesionálov

Váš ideálny "partner" pre 
každodennú prácu

Keď potrebujete vyššiu produktivitu 
pre stredne veľké bytové a komerčné 
projekty, modely ST MAXTM II PC Pro 
Vám poskytnú výkon, ktorý potrebujete. 
Zariadenia sú k dispozícii vo verzii s 
kompaktným stojanom alebo bohatšou 
výbavou vo verzii s vozíkom, 
ponúkajúcej priame sanie, jednoduchú 
výmenu nádoby, možnosť navíjania 
hadice a box na náradie.

Všetky zariadenia ST MAXTM II PC Pro 
sú vybavené pištoľou Contractor PC  TM , 
s nízkotlakovými tryskami SmartTipsTM, 
systémom SmartControl, bezuhlíkovým 
motorom a technológiami ProGuardTM 
a FastFlushTM - práve pre Vás.

FUNKCIE ZARIADENIA 
ST MAX II PC PRO 
Rad ST MAX II PC Pro je idálny pre 
práce v interiéroch rodinných domov 
alebo na malých bytových projektoch. 
Môžete jednoducho nastriekať prakticky 
všetky interiérové farby, laky a emaily.

Gravitačný zásobník  
Pohodlný gravitačný zásobník o objeme  
5,7 litra kompatibilný so všetkými zariadeniami 

Ušetrite čas na čistenie zariadenia:
Systém čistenia čerpadla FastFlush
čistí zariadenie až štyrikrát rýchlejšie 
pri spotrebe len polovičného množstva 

Rýchle zobrazenie tlaku, prietoku a času práce,
diagnostika a chybové hlásenia.

Filter čerpadla Easy-OutTM

- veľká plocha filtra zabraňuje upchávaniu trysky a zaisťuje 
kvalitnú povrchovú úpravu 

- konštrukcia filtra zvnútra von zabraňuje jeho zborteniu
a umožňuje jednoduché čistenie 

- vertikálna konštrukcia filtra je zárukou jednoduchej demontáže

Robustný vozík
- hrubá vrstva chrómu na oceli je zárukou odolnosti aj v náročnom prostredí
- sklopnú rukoväť je možné použiť tiež ako držiak zvinutej hadice pre jednoduchú prepravu
- pohodlný vstup pre sanie umožňuje sanie nariedenej farby až z nádoby objemu 30 litrov
- systém TiltBackTM umožňuje výmenu 
  nádoby jedinou osobou

Digitálny displej

Integrovaný box na náradie
Praktický priestor na ukladanie náradia, trysiek, filtrov 
a príslušenstva priamo tam, kde je najviac potrebné 
(len vo verzii s vozíkom).

TM

vody.



Oprava čerpadla pre Vás nebude znamenať stratu času ani peňazí. 
Ak dôjde k akémukoľvek problému, môžte vymeniť čerpadlo jednoducho, SAMOSTATNE, v 3 krokoch.

Bezdušové kolesá
- umožňujú jednoduchú 
  manipuláciu na nerovnom 
  povrchu

ProGuardTM+
- systém ochrany chráni zariadenie pred 
  nevhodnými alebo mimoriadne náročnými 
  napájacími podmienkami na pracovisku    
  (iba modely 230V)

SmartControl 3.0 s ProGuardTM+ 
- zaisťuje dokonalú povrchovú úpravu 
  a elimináciu prestrekov pri akomkoľvek 
  tlaku

! RADA
S pripraveným 
náhradným čerpadlom 
vždy dokončíte prácu 
včas!

Rýchla výmena čerpadla 
- na výmenu na pracovisku stačí 1 minúta 
- môžte striekať, namiesto čakania na 
  servisný zásah
- nestratíte žiadne drobné diely

Vybavenie:

Uvoľnite 
uchytávaciu maticu

Otvorte dvierka 
a vyberte čerpadlo

Odpojte hadicu 
a saciu rúrku

DOSIAHNITE 
VŠADE, ĽAHKO 
A RÝCHLO

JetRoller™

Ideálny nástroj pre renovácie 
Rozšírte možnosti striekacieho zariadenia 
doplnkom JetRoller a skráťte tak dobu 
aplikácie spojením valčekovania a striekania 
do jednej operácie. Využitie bežne dostupných 
valčekov šírky 18 alebo 25 cm.

Výhody:
- redukcia postranných prestrekov
- zjednodušenie dosahu do vzdialenejších miest
- nie je potrebné používať rebrík, k dispozícii 
  kontinuány dosah zhora nadol
- väčšie projekty je možné dokončiť za 
  polovičný čas, oproti tradičným postupom 

Sada obsahuje ľahký demontovateľný rám 
valčeka, 50 cm nadstavec, ventil CleanShotTM 
Shut-OffTM, pištoľ InLineTM, trysku a držiak trysky.

DOTERAZ NAJODOLNEJŠIA
A NAJSPOĽAHLIVEJŠIA PIŠTOĽ.

Vynikajúca 
kvalita nástreku
• Využívajte všetky výhody
zelených trysiek SmartTips,
nízkotlakovej technológie
preferovanej maliarmi po
celom svete

Pracujte rýchlejšie 
s menšou námahou

Minimalizujte 
prestoje

Pištoľ
Contractor PC ™

321

• Najnižšia hmotnosť,
najjednoduchší mechanizmus
a nastavenie dĺžky spúšte

• Jednoduchá výmena
zmáčaných častí - jedna
kazeta - bez potreby náradia
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ST MAX II PC Pro

Objednávacie čísla:  pre EURO Verziu (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
UK (110 V)

Maximálny pracovný tlak - bar (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)
Maximálny prietok - l/min. (gpm) 2,0 (0.54) 2,0 (0.54) 2,3 (0.60) 2,3 (0.60) 2,6 (0.70)
Maximálna veľkosť trysky - 1 pištoľ 0.023" 0.023" 0.025" 0.025" 0.027"
Hmotnosť - kg (lbs) 20.5 (45.1) 30 (66) 15 (34) 30 (66) 33 (73)
Výkon motora - HP  1.0 bezuhlík. DC  1.0 bezuhlík. DC  1.2 bezuhlík DC  1.2 bezuhlík. DC  1.6 bezuhlík. DC
Minimálna požiadavka na výkon zdroja - W 3500 3500 3750 3750 4000
Funkcie:    D igitálny displej ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TiltBack™ / Držiak zvinutej hadice / Box na náradie – ✓ / ✓ / ✓ – ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / ✓
Meradlo hydraulického tlaku ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
FastFlush™ / ProGuard™ + ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓
Čerpadlo  Endurance™ / ProConnect™ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓
Verzia  SmartControl™ 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Všetky zariadenia sú dodávané kompletné
a okamžite pripravené na prácu: s pištoľou 17Y043 Contractor 
PCTM, tryskou LP517, držiakom RAC X 246215, filtrom Easy-OutTM 287032 (60 
mesh), hadicou BlueMaxTM II (1/4" x 15m) 240794, náradím na pištoľ 15F446, 
nastaviteľným kľúčom 111733, olejom TSL TM (118 ml) 238049.

Pištoľ Contractor PC™

17Y043 2-3-4 prstá, držiak RAC X, 

17Y297 
tryska 517 LP, filter 60 mesh 
kazeta pištole Contractor PC

Pištoľové filtre Easy-Out™ 
257129 30 mesh, sivý
287032 
287033 
257130 

60 mesh, čierny 
100 mesh, modrý 
200 mesh, červený

Čerpadlové filtre Easy-Out
246425 30 mesh, sivý
246384 
246382 
246383 

60 mesh, čierny (= štandard) 
100 mesh, modrý
200 mesh, červený

Hadice BlueMax™ II
214698 3/16" x 7,5 m
240794 
241272 
223771 

1/4" x 15 m 
1/4" x 20 m 
1/4" x 30 m

Hadicové spojky
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"

Ukončovacie hadice (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 
238359 

3/16" x 1,4 m 
3/16" x 1,8 m

Náhradné čerpadlo  ProConnect™ 
17C489 pre všetky ST Max™ II PC Pro

ProGuard™+
24W090 
24W755 

230V, CEE 7/7, shuko 
230V, IEC320, multi-cord

Gravitačný zásobník
17H171 
24B250 

5,7 litra / stojanová verzia 
5,7 litra / vozíková verzia

Sady Pištoľ - Tryska - Hadica
17Y051 pištoľ Contractor PC, 1/4"x 15 m 

17Y220 

hacia, 3/16" x 0,9 m hadicový bič, 
držiak RAC X, tryska RAC X LP 
517, filter 60 mesh
pištoľ Contractor PC, 3/16" x 7,5 m 
hadica, predĺženie trysky 25 cm, 
držiak RAC X, trysky RAC X FF LP 
210 a 312, filter 100 mesh + sada 
riedidla.

Valčekový systém JetRoller™  
0.5 m predĺženie Heavy Duty  
s pištoľou Inline™:
24V490 valček 18 cm
24V491 valček 25 cm
bez pištole Inline™:
24V492 valček 18 cm
24V493 valček 25 cm

232123 1 m predĺženie Heavy Duty

Príslušenstvo
Využite naplno všetky možnosti Vášho zariadenia s naším profesionálnym príslušenstvom. 
Potrebujte získať viac informácií? Pozrite si brožúru s úplným sortimentom príslušenstva pre airless striekanie č. 300672.

Predĺžená pištoľ CleanShot™ RAC X™

287026 90 cm
287027 180 cm

Predlžovacie nadstavce trysiek RAC X
287019 25 cm 
287020 
287021 
287022 

40 cm 
50 cm 
75 cm

Tlakové exteriérové valčeky (komplet)
6880095 30 cm pevný
098085 
098084 

45-90 cm teleskopický 
90-180 cm teleskopický

Sada valčekov
245397 - pevný interiérový valček 50 cm 

- hlavica EvenFlow™ 23 cm  
- kryt 12 mm - pištoľ InLine™

Trysky a držiaky
FF LPXXX 
PAAXXX 
WA12XX 
246215 

Zelená RAC X fine finish tryska
Modrá RAC X profesionálna tryska 
RAC X WideRac, pre veľké povrchy 
RAC X držiak

Prevádzkové kvapaliny
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

™ST MAX  II PC Pro

DASS Martin - centrála
Bottova 20 • 036 01 Martin • SK
Tel.: +421 905 466 688 • +421 907 821 561
e-mail: dass@dass.sk • mvrzuk@dass.sk
http://www.dass.sk

DASS Košice - pobočka
Južná trieda 74 •  040 01 Košice • SK
Tel.: +421 917 479 063 • +421 908 713 178
e-mail: zatko@dass.sk • farkas@dass.sk
http://www.dass.sk

DASS Nitra - obchodná kancelária
Fraňa Mojtu 18 • 949 01 Nitra • SK
Tel.: +421 908 987 626
e-mail: prvak@dass.sk
http://www.dass.sk

DASS Bratislava - pobočka
Vlčie hrdlo 77 (Lodenica) • 821 07 Bratislava • SK
Tel.: +421 908 414 402 • +421 908 414 760
e-mail: dass.ba@dass.sk
http://www.dass.sk

Kontaktné informácie autorizovaného distribútora techniky Graco v Slovenskej republike:

395 395 495 495 595
Stand Hi-Boy Stand Hi-Boy Hi-Boy

17E864 17E865 17E871 17E874 17E876
 – – 17E872 17E875 17E877
– – 17E873 17E870 17E878
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