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Professional Airless Applications

Professioneel snoerloos airless spuittoestel 
met ProSpray™-technologie

MINIMAX
™

•  Het professionele airless spuittoestel levert een perfecte afwerking, 
net als met uw huidige Graco spuitmachine.

•  Ultiem gebruiksgemak – op de werkplek of van de ene werkplek naar de andere.

•  Klaar om de spuiten binnen enkele seconden – spuit de meest gangbare muurverven 
en lakken zonder verdunning.

VOORDELEN MINIMAX

 EEN PROFESSIONELE VERFSPUITMACHINE

IN DE PALM VAN UW HAND!

PERFECTE AFWERKKWALITEIT
 MET DE MEESTE BINNENVERVEN

KLAAR IN SECONDEN
 OM VERF TE SPUITEN



De MINIMAX™ airless verfspuitmachine 
is meer dan een doorbraak: het is een 
geheel nieuwe manier om airless te 
spuiten! Graco komt met de MINIMAX ...

PROFESSIONELE AIRLESS VERFSPUITMACHINE 
DIE IN DE PALM VAN UW HAND PAST

MINIMAX™ biedt:

PROSPRAY™, een daadwerkelijk professioneel 
zuigerpompontwerp dat:
-  dezelfde prestaties levert die vergelijkbaar 

zijn met de Graco’s professionele airless 
spuittoestellen met snoer

-  materialen spuit die zijn ontworpen door 
verffabrikanten – zonder verdunning!

-  een gelijkmatig spuitpatroon biedt voor een 
dekking in één laag

PROSPRAY™ RAC®-tips, met een professioneel, 
omkeerbaar tipontwerp:
-  hogeprecisietips, geïnspireerd op het beproefde 

RAC X-ontwerp, uitsluitend voor gebruik met 
ProSpray™-technologie

-  geïntegreerde PST-tip en tiphouder houdt het 
materiaal tegen bij de tip zodat er geen spitting 
ontstaat

-  zorgt voor een professionele afwerking met 
perfecte kwaliteit.

Een professionele airless verfspuitmachine “in de palm van uw hand”

MINIMAX
™

De MINIMAX™ kan worden gebruikt als onderhoudspistool om voorwerpen 
opnieuw te lakken, als reparatiepistool om over graffiti heen te spuiten 
of om muren te repareren die al behandeld zijn met een normale 
verfspuitmachine. Voor verfklussen tot maximaal 50 m2.
De MINIMAX™ is ontworpen voor het spuiten van zeer uiteenlopende 
lakken (voor fijne afwerking) voor binnen en buiten en is ideaal voor 
het spuiten van kamers met wanden in verschillende kleuren, plafonds, 
(garage)deuren, radiatoren, kasten, carports, tuinhuisjes of voor het 
renoveren van meubilair, hekken, trappen enz.

Materialen & toepassingen

Schouderriem
Eenvoudig aan 
de MINIMAX™ 
te bevestigen 
voor handsfree 
verplaatsing op 
de werkplek

Indicatielampje 
voor lage accucapaciteit
Het rode lampje geeft duidelijk aan 
wanneer de accu moet worden geladen

PST omkeerbare tips
-  RAC® (Reverse-A-Clean); wanneer de tip verstopt 

is, kunt u de tip simpelweg omkeren, het deeltje 
naar buiten spuiten en verder gaan met spuiten

-  Geïntegreerde ProSpray-tip en tiphouder 
voorkomt spitting en zorgt voor een perfecte 
afwerking

-  Leverbaar voor smalle en brede spuitpatronen 
voor lichte tot zware onverdunde materialen

Lader voor lithium-ionaccu
De laadtijd voor 80% prestaties 
 bedraagt 45 minuten.



Tilt-N-Spray verfbeker van 1 liter
-  Inclusief instelbare aanzuigbuis voor het spuiten 

in elke richting: vloeren, plafonds en wanden
-  Binnenbekers 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

! TIP

OPBERGKOFFER VOOR MINIMAX-SPUITMACHINE

-  Duurzame alles-in-een opbergkoffer 
om alle componenten erin te beschermen

-  Extra ruimte voor tips, doeken, filters en 
verfgereedschappen

-  Handig voor verplaatsing van de ene klus 
naar de andere

Retourventiel
Handig gepositioneerd voor snel 
voorpompen en drukontlasting

Haak
Aan te passen voor 
ophanging aan elk type frame, ladder of apparatuur op de werkplek 
voor eenvoudige verplaatsing of vullen

Verdubbel de levensduur van uw spuitmachine

Om de spuittijd te maximaliseren, heeft Graco een speciale set ontwikkeld waarmee 
de levensduur van de spuitmachine wordt verdubbeld. U hoeft enkel de inlaat- en 
uitlaatventielen te vervangen om de levensduur 
van de spuitmachine te verlengen!

Vrijstaand ontwerp
Uitgebalanceerd ontwerp, 

eenvoudig op te bergen en 
weg te zetten op de werkplek

REINIGING IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN
Het reinigen is eenvoudig dankzij de binnenbekers 
voor eenmalig gebruik. U hoeft de binnenbeker 
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 de binnenbeker voor eenmalig gebruik weg.
2. Vul de beker met water.
3. Keer de tip om en spoel door.

Gepatenteerde† PROSPRAY™-pomptechnologie
- Klaar om te spuiten binnen enkele seconden!
-  Ultieme verplaatsbaarheid op de werkplek
- Professionele afwerking met hoge kwaliteit

STARTEN IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN
Klaar om te spuiten binnen enkele seconden! 
1. Giet de verf in de beker.
2. Schroef de beker op het deksel.
3. Pomp de verf door en ga aan de slag.

MET REPARATIESET

ZONDER REPARATIESET
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Verbeter uw spuitkwaliteit

Deze machine is verkrijgbaar bij:

Accessoires voor MINIMAX™

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

Onderdeelnummer:
Website

Technische gegevens

MINIMAX PST omkeerbare tips
PST211 / PST411 ... 517
Leverbaar voor smalle of brede spuitpatronen voor het spuiten 
van dunne tot visceuze onverdunde materialen.

Diversen
24E377  Schouderriem
Eenvoudig aan de MINIMAX te bevestigen voor handsfree 
verplaatsing op de werkplek

16D563  MINIMAX-reparatieset
Eenvoudige reparatie verdubbelt de levensduur van de 
spuitmachine van 200 naar 400 liter

253574  Pump Armor™ – 1 liter
Beschermt de airless pomp tijdens opslag. 
Vul de MINIMAX-pomp met Pump Armor en laat de pomp 
zo staan totdat u hem weer nodig hebt.

24E376  Tipfilter
24F039 Tipfilter, set van 3
Wordt rechtstreeks op de tiphouder geschroefd en filtert 
de verf zodat er minder verstoppingen in de tip optreden

24F045  Set voor fijne afwerking, 2 stuks
Regelt de materiaalstroom voor dunne materialen voor 
de fijnste afwerkkwaliteit.

Verfbekers en binnenbekers
Voor grotere toepassingen en minder vaak bijvullen; 
inclusief een deksel voor het bewaren van verf of voor een 
snelle reiniging door te schudden zonder binnenbeker.

16D560  Materiaalbeker van 1 liter incl. deksel
16D561  Materiaalbeker van 1,5 liter incl. deksel

16D562  Binnenbekers – set van 10
Geschikt voor bekers van 1 en 1,5 liter; kunststof binnenbekers 
maken een snelle en eenvoudige reiniging mogelijk.

Accu
Voeg een extra accu toe voor spuitklussen van meer dan 
7,5 liter. Alleen met een volledig geladen accu is het mogelijk 
om 3,75 liter te spuiten bij continu spuiten.
16D558  18 V lithium-ion powerpackaccu

Acculader
16D799  Lader voor powerpackaccu
Voeg een lader toe om de stilstandtijd te beperken door twee 
accu’s tegelijk te laden. Het laadproces wordt gevolgd en 
weergegeven via een indicatielampje.

MATERIALEN

DUN MIDDELZWAAR ZWAAR

beitsen,
Transparante producten

houtimpregneer-
middelen,

oliën

vernissen,
grondverven,

lakken,
graffitiwerende verf,
roestwerende lakken

grondverven,
acrylaten,

emulsieverven 
voor binnen,

latex

211 - 411 213 - 413 315 - 515 - 517

KLAAR OM TE SPUITEN

De MINIMAX wordt compleet en spuitklaar geleverd
MINIMAX omvat:
-  MINIMAX snoerloos airless spuittoestel 

(onderdeelnr. 2588862 / voor UK 262436)
-  Drie RAC® (Reverse-A-Clean) PST-tips: 

PST211, 411 en 515 omkeerbare tips
- Twee 18 V lithium-ion powerpackaccu’s
- Een lader voor lithium-ionaccu
- Een schouderriem
- Beker van 1 liter incl. deksel
- Vijf binnenbekers
- Opbergkoffer

Lader voor lithium-ionaccu
BRANDT GROEN 100% laden voltooid Geeft aan dat de accu 100% is geladen en 

gebruiksklaar is

KNIPPERT GROEN 80% laden voltooid Geeft aan dat 80% van de laadcyclus is voltooid 
en dat de accu kan worden gebruikt

KNIPPERT ROOD Lage accucapaciteit Geeft aan dat de accu vóór gebruik moet worden 
geladen

BRANDT ROOD Accu oververhit Geeft aan dat de accu te heet is en moet 
afkoelen voordat de laadcyclus weer kan starten
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