
MARK X™ ProConnect

Tweemaal de Mark V™ voor airless pleisterwerken
MARK X™

ProConnect™

• Verdubbel uw productie - Meer dan tweemaal de spuitcapaciteit van een Mark V

• Verdubbel uw bereik

• Verdubbel uw omzet

PROFESSIONELE VOORDELEN

Pleisterwerk - Brandwerende materialen - Isolatiemateriaal - Dakbedekkingsmateriaal - Verf

MATERIALEN

Textuurtoepassingen
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TOEBEHOREN

Pistool
245820 Spack-pistool, kaal 

(zonder tiphouder en tip) 
350 bar

224991 Mastiek Flo-pistool
zonder diffuser 
(275 bar) met GHD 535
tipbeschermer, 1/2” en
3/8” verloopstuk

Verloopstukken
207947 1/2" pistoolwartel
159239 1/2" x 3/8” verloopstuk

Slangen
277331 1/2" x 15m

materiaalslang
191239 hulpslang 3/8" x 3,3 m.
240797 BlueMax™ II-slang

3/8" x 15m (FBE)

Filterbehuizing, set
287995 Accessoire set met 

1/2" uitgang

Onderpomp
287946 Mark X™ onderpomp 

met ProConnect™

Vultrechter
241318 90 liter trechterset
248531 Zakrollerset
243428 Wielset

Aanzuigset
243167 Aanzuigset voor

materiaalhouder

Luchtspuitset
244052 Luchtvernevelingsset

met luchtslang

Tips
TMXxxx Omkeerbare textuurtips

Tiphouder
243161 RAC® 5 HandTite™

Vloeistoffen
206994 TSL™ 0,25 liter
243103 Pump Armor™ 1 liter
245133 Pump Armor 3,8 liter

TMX531 TMX541 TMX651 TMX671

TMX535 TMX545 TMX661
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Directe herkenning tipformaat:
- Het spuitapparaat past onmiddellijk

de stroom en de druk aan

Hogere werkdruk:
- Vertaalt zich in een uniform

spuitpatroon zonder randen 
(minder schrapen)

Datacentrum:
- Drukindicator, literteller, etc

✔

G
ea

va
nc

ee
rd

e 
vo

or
zi

en
in

ge
n 

op
 d

e 
M

ar
k 

X™

SmartControl™ 2.0

Power factor 

MARK X™ ProConnect™

TECHNISCHE GEGEVENS

Schroef de verfleiding los

Open de klep om 
de voorste kap te openen

Verwijder de pen.
De onderpomp is vrij.
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EXCLUSIEVE POMPBEVESTIGING
Verwijder en vervang de gehele onderpomp:
Op de werkplek - zonder gereedschap 
- in seconden

MARK X™
ProConnect™

Tweemaal de Mark V™ voor airless pleisterwerken

Grote luchtbanden
Rolt gemakkelijk over ruw terrein en trappen
Met binnenband dus makkelijker te repareren

Ampèreschakelaar
10A tot 14A
U kunt op elke werkplek 
aan de slag, zelfs indien 
er weinig stroom is.

Weer exclusief van Graco.
Zet de beschikbare elektrische
voeding om in pompvermogen!

HD Endurance™-pomp

Chromex-zuigerstang
Gaat veel langer mee dan standaard
verchroomde zuigers

Verlaagd inlaatreduceerventiel
Brengt de aanzuigkracht 
waar deze nodig is

Keramische kogels
Beter bestand tegen slijtage 
door schurende materialen

Geveerd
Snel opstarten en een snelsluitende
inlaatkogel voor betere prestaties

Extra grote vloeistofslangen
om met dikkere producten te kunnen
werken

Gelijkstroommotor 
zonder borstels

Volledig omsloten 
& ventilatorkoeling 
voor langere levensduur

Compact ontwerp voor
makkelijk manoeuvreren

Snelle responstijd 
dus hoog rendement

Geoptimaliseerde
materiaaldoorvoer
1/2" poort
Soepele materiaaldoorvoer

Slang van 1/2" gekoppeld aan een 
3,3 meter lange hulpslang voor flexibiliteit

Spack-pistool

Lichtgewicht
De operator raakt minder snel
vermoeid

1/2" rvs materiaalkanalen
Met bocht van 45°
Geoptimaliseerd voor dikkere
materialen

Vergrote naald en zittingen
Langere levensduur en soepeler
spuiten met zware materialen

Handvat met voorgevormde
handgreep
Comfortabel spuiten
Glijdt niet weg

De Mark X™ ProConnect™ wordt compleet en spuitklaar geleverd! Met standaard toebehorenkist: 245820 Spack-pistool,TMX535 textuurtip
voor fijn pleisterwerk, TMX545 textuurtip voor snel aanbrengen, 243161 Rac 5 HandTite™-tiphouder, 207947 1/2" pistoolwartel,
159239 x 2 fitting 1/2" x 3/8”, 191239 hulpslang 3/8" x 3,3 meter, 277331 1/2" x 15 m materiaalslang, 222297 45° verloopstuk 
(bij gebruik van vultrechter), 197193 gereedschap, 111733 bahco, 206994 0,25 liter TSL™

Bestelnummers:
220V - Europese versie
220V - Italië, Zwitserland
Max. tipformaat

Stroming - liter/min (gal/min)

Max. druk - bar (psi)
Gewicht - kg (lbs)
SmartControl™-versie
Motortype
Motorvermogen - kW (pk)

Mark X™ ProConnect

249627
249628  

met verf: 0,045"
met pleister: 0,051" +

met verf: 7,6 (2,0) 
met pleister: 9,1 (2,4)

230 (3300)
63 (139)

2,0
DC "borstelloos" 

3,0 (4,0)

✔

✔ Getest in de praktijk met 30 meter verticale + 18 meter horizontale = 48 meter slang

✔


