
Maliari a Stavebníctvo - Profesionálne Airless Aplikácie
ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

ST MAX™ II PC Pro
Rada malých elektrických Airless striekacích zariadení 
pre profesionálnych maliarov

• Ideálne pre maliarske práce pri renováciách a novostavbách rodinných domov

• Ušetrite čas vyčistením Vášho zariadenia pomocou funkcie FastFlush™

• Dokončite bezpečne každú zákazku vďaka systému ProGuard™ (ochrana proti
nepriaznivým napájacím podmienkam) a systému ProConnect™ pre rýchlu 
výmenu pumpy

PROFESIONÁLNE VÝHODY



ST MAX™ II PC Pro
Dokončite každú zákazku, každý deň!

Bezuhlíkový DC motor MaxPower
-  Vyšší krútiaci moment = Väčší pracovný výkon
-  Bezuhlíkový motor znamená, že nikdy nebudete 

musieť meniť uhlíky
-  Úplne uzavretý, chladený ventilátorom - ochrana 

vnútorných súčastí motora od znečistenia,
prachu a prestrekov, 5-ročná záruka

Funkcie ST Max II PC Pro    
Kombinácia spoľahlivého výkonu a kompaktnej konštrukcie robí zo 
zariadenia ST Max II PC Pro ideálny produkt pre interiérové maliarske 
práce v rodinných domoch alebo menších bytových domoch. Možete 
jednoducho striekať takmer všetky interiérové akrylové farby, emulzie, 
laky, fermeže a emaily na steny, drevené a kovové povrchy.  
Zariadenie ST Max II 595 PC Pro prekonáva všetky ostatné modely a tiež 
môže byť použité na príležitostné nátery fasád.

Váš spoľahlivý a pracovitý "kolega" pre renovácie

SmartControl™ 2.5 
s funkciou FastFlush™ 

- Digitálny displej zobrazuje tlak,
litre a pracovný čas

- Digitálne riadenie, nastaviteľný
tlak, ovládanie striekacieho lúča
a bezkonkurenčná funkčnosť

-  Zobrazuje chybové hlásenia a diagnostiku, 
ideálne pre sledovanie údržby zariadenia

- Vysokoprietokový preplachový Fast Flush™

systém pracuje rýchlejšie a výrazne znižuje
množstvo času potrebné na čistenie 

ST Max™ II PC Pro 

Vyšší VÝKON, pokročilá TECHNOLÓGIA a ďalšie 
funkcie ponúkajúce každodennú spoľahlivosť a ten 
najvyšší užívateľský komfort s ST Max™ II PC Pro.

Ak potrebujete zvýšiť svoju produktivitu na zvládnutie 
prác na rodinných domoch a menších komerčných 
projektoch,  ST Max™ II PC Pro Vám poskytne 
požadovaný výkon. Dostupný v kompaktnej 
stojanovej verzii alebo mobilnej vozíkovej verzii, 
ponúka priame sanie farby, ľahkú manipuláciu, 
konzolu na zavesenie zvinutej hadice a navyše 
praktický box na príslušenstvo.

Prirpavili sme pre VÁS striekacie zariadnie 
ST Max™ II PC Pro so systémami ProConnect™, 
ProGuard™, bezúdržbovým bezuhlíkovým 
motorom, pumpou Endurance™, pištoľou 
Contractor™, systémom ovládania SmartControl™2.5 
a preplachovým systémom FastFlush™. 
Špičková technológia Vám spoľahlivo pomôže 
dokončiť každú zákazku načas, každý deň! 

ProGuard™+
Ochranný systém zariadenia zabezpečuje 
ochranu proti zlým napájacím podmienkam na 
pracovisku (len pri modeloch 230V)

FastFlush™

Ušetrite čas pri čistení Vášho zariadenia!
Preplachový systém pumpy FastFlush 

vyčistí zariadnenie štyrikrát rýchlejšie s 
použitím len polovičného množstva 

vody, než pri bežnom čistení.

Pozrite si naše 
aplikačné videá na:  

http://www.contractorclub.com



Filter pumpy Easy-Out™

- Veľká filtračná plocha redukuje
upchávanie trysky a zaisťuje kvalitný nástrek

-  Filtrácia zvnútra filtra von zabráni jeho 
zborteniu a na vyčistenie je potrebných len pár
litrov vody

- Vertikálna konštrukcia filtra umožňuje jeho
jednoduché odstránenie s uzáverom filtra
a eliminuje riziko vyliatia materiálu z filtra

Obsahuje

Odolná konštrukcia vozíka
- Hrubá vrstva pochrómovania pre zvýšenie odolnosti v drsnom prostredí
- Nastaviteľná rukoväť slúži aj ako konzola pre jendoduché nosenie zvinutej hadice
- Sacia rúra umožňuje aj sanie neriedeného materiálu z nádob s objemom až 30 litrov
- Stupačka TiltBack™ umožňuje jednoduchú výmenu nádoby s materiálom 

Polopneumatické kolesá 
- Jednoduchá manipulácia aj

na nerovnom teréne

V prípade akejkoľvek poruchy SAMI v ymeňte 
pumpu v 3 jednoduchých krokoch. 

Už žiadne mrhanie časom a finančnými 
prostriedkami na okamžitú opravu pumpy. 

Obsahuje

! TIP
S náhradnou pumpou,
ste vždy prirpavený, 
schopný dokončiť 
ktorúkoľvek zákazku!

Rýchla výmena pumpy
- Výmena zaberie len 1 minútu
-  Namiesto toho, aby ste čakali   

na servis môžte ďalej pracovať
-  Žiadne kolíky alebo súčiastky, 

ktoré sa môžu stratiť!

Box na príslušenstvo
Praktický odkladací box
uchováva náradie, trysky, 
filtre a príslušenstvo práve 
tam, kde ho potrebujete  
(len veriza Hi-Boy).

Uvoľnite  
maticu svorky

Otvorte dvierka 
a odnímte pumpu

Odpojte hadicu 
a saciu rúrku

321

ZVÝŠTE 
SVOJ DOSAH!

JetRoller™  
Ideálny pomocník pri renováciách

Rozšírte svoje zariadenie o valček JetRoller a  
minimalizujte aplikačný čas kombináciou valčekovania 
a striekania súčasne. Používa všeobecne dostupné 18 
alebo 25 cm široké valčeky. 

Výhody: 
- Redukcia prestrekov
- Eliminácia "načahovania sa" k vyššie položeným plochám
- Eliminácia lezenia a dosah k vyššie položeným plochám
- Dokončenie rozsiahlejších zákazok za polovičný čas

Sada valčeka obsahuje vyľahčený, odnímateľný valčekový 
rám, 50 cm  predĺženie, CleanShot™ Shut-Off™ ventil, 
Inline™ pištoľ, striekaciu trysku a držiak.

Nádoba na materiál 
Výhodná nádoba s objemom
5,7 litra, kompatibilná so 
všetkými zariadeniami
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Zvýšte kvalitu Vašej práce

ST MAX™ II PC Pro Príslušenstvo
Získajte čo najviac z Vášho zariadenia používaním profesionálneho príslušenstva

Pištole Contractor™

288475  2- prstá, držiak RAC X™ a tryska 517,

288009 

262114 

filer 60 + 100 mesh
4-prstá, držiak RAC X™ a tryska 517,
filter 60 mesh
2-prstá, držiak RAC X™, bez trysky,
filter 60 mesh

Pištoľové filtre Easy-Out™

257129 30 mesh, sivý 
287032 60 mesh, čierny

287033   100 mesh, modrý 
257130   200 mesh, červený

Filtre púmp Easy-Out™

246425 
246384 
246382 
246383 

30 mesh, sivý
60 mesh, čierny (= štandardný) 
100 mesh, modrý
200 mesh, červený

Hadice BlueMax™ II 
214698 3/16" x 7,5 m 241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m 223771 1/4" x 30 m

Spojky hadíc
156971 1/4" x 1/4" 157350     1/4" x 3/8"

Hadicové biče (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m 238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m 

Náhradná pumpa ProConnect 
17C489 Náhradná pumpa pre ST Max™ II PC Pro

ProGuard™+
24W090 
24W755 

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

Nádoba
288526 
24B250 

valček 18 cm 

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

Systém JetRoller™ 0,5 m Heavy Duty predĺženie
s pištoľou Inline™

24V490
24V491 valček 25 cm 

bez pištole Inline™ 
24V492  valček 18 cm 
24V493  valček 25 cm

232123 1 m predĺženie Heavy Duty 

 RAC X™

287027     180 cm

287021      50 cm

Tyčová pištoľ CleanShot™

287026           90 cm  

Predĺženia trysiek RAC X 
287019 25 cm 
287020 40 cm 287022      75 cm

Exteriérové valčeky (komplet) 
6880095         30 cm pevný
098084 90-180 cm teleskopický
098085 45-90 cm teleskopický

Sada valčeka
245397 Pevný interiérový valček 50 cm - EvenFlow™

hlava 23 cm - poťah 12 mm - InLine™ pištoľ

Držiaky a trysky
FFAXXX 
PAAXXX 
WA12XX 
246215 

Kvapaliny
206994 
253574 

Zelená RAC X fine finish tryska
Modrá RAC X profesionálny airless 
RAC X WideRac, veľké plochy 
držiak RAC X 

TSL™ 0,25 l
Pump Armor™ 1 l

ST Max™ II 395  
PC Pro 
Stojan 

17C369
–
–

227 (3300) 
2,0 (0,54)  

0,023"
14 (30)

0,7 Bezuhlík. DC 
3500 

–
– / –

2.5

ST Max™ II 395  
PC Pro 
Vozík

17C372
–
–

227 (3300) 
2,0 (0,54)

0,023"
30 (66)

0,7 Bezuhlík. DC
 3500

✓ / ✓
✓ / ✓

2.5

ST Max™ II 495 
PC Pro 
Stojan

17C373
17C374
17C375

227 (3300) 
2,3 (0,60)  

0,025"
15 (34)

0,9 Bezuhlík. DC
3750

–
– / –

2.5

ST Max™ II 495 
PC Pro 
Vozík

17C376
17C377

–
227 (3300) 

2,3 (0,60)
0,025"
30 (66)

0,9 Bezuhlík. DC
3750

✓ / ✓
✓ / ✓

2.5

ST Max™ II 595 
PC Pro 
Vozík

17C381
17C382
17C383

227 (3300) 
2,6 (0,68)  

0,027"
33 (73)

1,2 Bezuhlík. DC
4000

✓ / ✓
✓ / ✓

2.5

Technická špecifikácia
VŠETKY ZARIADENIA DODÁVAME kompletné a pripravené na 
prácu s: pištoľou Contractor™, filtrami (pištoľ + manifold), hadica 240794 
BlueMax™ II 1/4" x 15m, tryska a držiak RAC™ X (PAA517), ProGuard+ 
napäťová ochrana.

Objednávacie čísla:   pre verziu EURO (230 V) 
pre verziu Multicord (230 V)  
pre UK verziu (110 V)

Maximálny pracovný tlak - bar (PSI)
Maximálny prietok materiálu - l/min. (gpm)
Maximálna veľkosť trysky - 1 pištoľ
Hmotnosť - kg (lbs)
Výkon motora - kW 
Minimálne požiadavky na generátor - W

Funkcie:    TiltBack™ / Hák na vedro
Box na príslušenstvo / Konzola pre zvinutú hadicu
Verzia systému SmartControl™




