
Professionele snoerloze airless verfspuittoestellen 

met ProSpray-technologie

EASYMAX
™ FF - EASYMAX

™ WP II

•  Professionele airless verfspuittoestellen leveren een perfecte afwerking die vergelijkbaar is 
met een airless verfspuittoestel van Graco met snoer.

• Ultieme verplaatsbaarheid – op de werkplek of van de ene werkplek naar de andere.

•  Binnen enkele seconden klaar om de spuiten  – spuit nog meer soorten verf zonder verdunning, 
door simpelweg de druk aan te passen.

VOORDELEN VAN EASYMAX

 EEN PROFESSIONEEL VERFSPUITTOESTEL
DAT IN DE PALM VAN UW HAND PAST!

PERFECTE AFWERKINGS KWALITEIT
 ZONDER VERDUNNING VAN DE VERF

BINNEN ENKELE SECONDEN
 KLAAR OM VERF TE SPUITEN

DE NIEUWE GENERATIE



EASYMAX™ airless verfspuittoestellen 

zijn een geheel nieuwe manier om airless 

te spuiten! 

Graco introduceert DE NIEUWE GENERATIE 

EASYMAX WP II en de EASYMAX FF.

PROFESSIONEEL AIRLESS VERFSPUITTOESTEL 

DAT IN DE PALM VAN UW HAND PASTD

EASYMAX™ biedt:

PROSPRAY, een gepatenteerd professioneel 

zuigerpompontwerp dat:

-  vergelijkbare prestaties levert als Graco’s 

professionele airless verfspuittoestellen met 

snoer;

-  materialen spuit die zijn geproduceerd door 

verffabrikanten – zonder verdunning!

-  een gelijkmatig spuitpatroon levert voor een 

dekking in één laag.

PROSPRAY RAC®-tips, met een professioneel, 

omkeerbaar tipontwerp:

-  hogeprecisietips, geïnspireerd door het 

beproefde RAC® X-ontwerp, uitsluitend voor 

gebruik met ProSpray-technologie

PROCONTROL™, materiaalregeling om de laagdikte 

te regelen.

Alle EASYMAX-spuittoestellen zijn nu volledig 
te repareren en werken op lithium-ionbatterijen. 

De EASYMAX WP II spuit alle verf op waterbasis, 

inclusief muurverf. De EASYMAX FF werd speciaal 

ontworpen voor het spuiten van lakken, inclusief 

verven op basis van oplosmiddelen.

Professionele airless verfspuittoestellen “in de palm van uw hand”

EASYMAX
™

De EASYMAX™ kan worden gebruikt als onderhoudspistool om 

voorwerpen opnieuw te verven, om muren te repareren die al behandeld 

zijn met een normaal verfspuittoestel en voor verfjobs tot maximaal 

50 m². Dit is het ideale toestel voor het spuiten van kamers met wanden 

in verschillende kleuren, plafonds, (garage)deuren, radiatoren, kasten, 

carports, tuinhuisjes, hekken, trappen, meubels (nieuw of renovatie) enz.

Gebruik EASYMAX FF voor materiaal op basis van oplosmiddelen en op 

waterbasis en EASYMAX WP II voor uitsluitend materiaal op waterbasis.

Materialen & toepassingen

Omkeerbare ProSpray-tips

-  RAC® (Reverse-A-Clean); 

wanneer de tip verstopt is, 

kunt u de tip simpelweg omkeren, 

het deeltje naar buiten spuiten 

en verdergaan met spuiten.

-  Groene fine finish-tips zorgen 

voor een fijnere verneveling.

*Schakelaar voor lage/hoge druk

-  Lage druk: betere afwerkings 

kwaliteit en minder overspray 

met dunne materialen

-  Hoge druk: hoge productie-

snelheid met dikke materialen
- Schakelaar voor lage/hoge druk*

-  Bestand tegen materialen op basis van oplosmiddelen

- Transparante beker

EXCLUSIEVE KENMERKEN
EASYMAX FF

Bekijk onze 

toepassingsvideo’s op 

http://11.graco.eu.com



Tipfilter

-  Wordt rechtstreeks op de tiphouder geschroefd en filtert de verf 

zodat er minder verstoppingen in de tip optreden

- Beschikbaar in 60 en 100 mesh

Lader voor lithium-ionbatterij + 2 batterijen

Laadtijd voor 80% prestaties

= 25 min. (EASYMAX FF)

= 45 min. (EASYMAX WP II).

Verfbeker

0,75 liter (transparant - EASYMAX FF)

1 liter (EASYMAX WP II)

-  Bekerzakjes voor eenmalig gebruik, 

voor snelle en eenvoudige reiniging

-  Inclusief een deksel voor het bewaren van verf 

of een snelle reiniging door te schudden

GOED OM TE WETEN

Voorpompkraan

Voor snel voorpompen 

en drukontlasting

NIEUW ProControl/variabele druk:

     70-137 bar (WP)/50-117 bar (FF)

      Spuit nog meer verschillende toepassingen 

door simpelweg de druk af te stellen

     Beperkt overspray

Tilt-N-Spray-slingerontwerp

-  Volledige bewegingsbereik voor op en neer spuiten 

zonder dat het pompen stopt – net als bij een 

Contractor-pistool!

-  Bijna al het materiaal wordt uit de beker verwijderd 

dankzij de vrije slingerbeweging – minder vaak 

bijvullen betekent meer productieve spuittijd!

REINIGING IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN
Het reinigen is eenvoudig dankzij de bekerzakjes 

voor eenmalig gebruik.

U hoeft het bekerzakje enkel leeg te maken 

en weg te gooien.

Vervolgens vult u het reservoir met water, 

spoelt het door de pomp, en u bent klaar voor 

de volgende klus!

1. Gooi het bekerzakje voor eenmalig gebruik weg.

2. Vul de beker met water.

3. Keer de tip om en spoel door.

STARTEN IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN
Binnen enkele seconden klaar om te spuiten!

1. Giet de verf in de beker.

2. Schroef de beker op het deksel.

3. Pomp de verf door en ga aan de slag.

! TIP

Pump Armor™-opstartgereedschap 

bij opslag

Beschermt de pomp tegen corrosie

 -  Maakt het inlaatventiel schoon bij 

het opstarten – voor betrouwbaar 

voorpompen, elke keer opnieuw.

 
 

   

 

VOLLEDIG 

REPAREERBAAR



EASYMAX
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Verbeter uw spuitkwaliteit

Dit toestel is verkrijgbaar bij:

EASYMAX
™-accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze EASYMAX-accessoires

Artikelnummers: Europaversie/VK

Max. tipgrootte

Stroming

Materiaal- en oplosmiddelcompatibiliteit

Max. druk - bar (psi)

Omkeerbare airless tip

Airless tips

Tipfilters

2 batterijen - lithium-ionbatterij

Batterijlader

Verfbeker met speciale aanzuigbuizen

Repareerbaar (reparatieset voor pomp)

Bekerzakjes

Specificaties

Batterijlader
Voeg een lader toe om de stilstandtijd te beperken door twee 

batterijen tegelijk te laden. Het laadproces wordt gevolgd en 

weergegeven via een indicatielampje.

Batterijlader

16D799 220 V

16F628 12 V

EASYMAX RAC® ProSpray omkeerbare tips
EASYMAX WP II - grijs:

 PST 211/213/309/315/411/413/515/517

EASYMAX FF -  Groene fine finish-tip:

 FNS 208/210/308/310/312/410/412

Tipfilter
24E376 60 mesh - zwart (1 stuks)

24F039 60 mesh - zwart (3 stuks)

24F640 100 mesh - blauw (1 stuks)

24F641 100 mesh - blauw (3 stuks)

Kit voor langere levensduur
16D563  EASYMAX WP

16P151 EASYMAX WP II

16H641 EASYMAX FF, oplosmiddelbestendig

Eenvoudige vervanging verdubbelt de levensduur van het 

spuittoestel.

Diverse
253574  Pump Armor™ – 1 liter

Beschermt de airless pomp tijdens opslag. Vul de EASYMAX-

pomp met Pump Armor en laat de pomp zo staan totdat u 

hem weer nodig hebt.

16P325  Pump Armor

Gereedschap bij op start en bij opslag (lege fles)

PROPACK uitsluitend te gebruiken met EASYMAX WP II

24F893 Voor spuiten in meerdere richtingen, 

langere spuittijden (reservoir van 3,8 l), 

minder bijvullingen en minder gewicht

Verlengstukken uitsluitend te gebruiken met EASYMAX WP II

Kies voor veiligheid: vergroot uw bereik en werk zonder ladders 

of stellingen

EASYMAX WP II: Z-vorm, vast verlengstuk

24F727 30 cm

24F728 60 cm

EASYMAX WP II: flexibele verlengslang

24F729 30 cm

Verfbekers en bekerzakjes
Materiaalbeker en deksel

Voor uitgebreidere toepassingen en minder vaak bijvullen; 

inclusief een deksel voor het bewaren van verf of voor een 

snelle reiniging door te schudden zonder bekerzakje.

16D560  U-vorm, 1 l

16H618 V-vorm, 0,75 l

16D561  U-vorm, 1,5 l

24H365 ProPack-reservoir, 4 l

16D562  Bekerzakjes – set van 10

 Past op bekers van zowel 0,75 - 1 liter als 1,5 liter

24H366 ProPack-reservoirzakjes – set van 5

 

Batterij - lithium-ionbatterij
Voeg een extra batterij toe voor spuitjobs van meer dan 7,5 liter.

Alleen met een volledig geladen batterij is het mogelijk om 

3,75 liter te spuiten bij continu spuiten. De laadtijd voor 80% 

prestaties bedraagt 25 minuten (16G610) en 45 minuten 

(16D558).

16D558  20 V - past op EASYMAX FF en EASYMAX WP II

16G610 18 V - SlimLine, alleen voor EASYMAX FF

KLAAR OM TE SPUITEN

EASYMAX wordt compleet en spuitklaar geleverd.

EASYMAX omvat:

- EASYMAX snoerloos airless spuittoestel

- RAC® (Reverse-A-Clean) ProSpray-tip

- Twee lithium-ionbatterijen

- 1 lader voor lithium-ionbatterijen

- 1 beker met deksel

- 5 bekerzakjes

- Opbergkoffer

- Pump Armor-opstartgereedschap bij opslag (leeg)

† Graco-patenten: 6.619.569 en andere patenten aangevraagd

EASYMAX WP II

Muurverf

Primers, latex, acrylaten, 

vernissen, lakken

16N664/16N665

0,009" - 0,017"

Verstelbaar

Uitsluitend op waterbasis

137 (2000)

Grijs

PST517

60 mesh - zwart - 24E376

20 V - 16D558

16D799

1 liter - U-vorm

Ja - 16P151

5

EASYMAX FF

Fine Finish

Emaillakken, lakken, 

vernissen, beitsen

16H243/262612

0,008" - 0,012"

Verstelbaar

Materialen op basis van oplosmiddelen* en op waterbasis.

117 (1700)

Groen

FNS208 & FNS310

100 mesh - blauw - 24F640

18 V - SlimLine - 16G610

16D799

0,75 liter - V-vorm

Ja - 16H641

5
* Compatibel met “brandbare” en “warme” oplosmiddelen; raadpleeg de gebruikershandleiding voor een gedetailleerde lijst van compatibele reinigingsvloeistoffen.

geschikt voor
oplosmiddelen


