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Wysokociśnieniowe aparaty 

do bezpowietrznego natrysku powłok ochronnych

MerkurTM X48 i X72

• Przenośne i lekkie – łatwe poruszanie się w obrębie miejsca pracy

• Mocne – natryskiwanie powłok o średniej i dużej zawartości części stałych pod ciśnieniem do 500 barów (7200 psi)

• Tanie – wysoka jakość pracy przy niewielkich kosztach inwestycji

• Elastyczne – szeroki zakres zastosowań, m.in. w przemyśle stoczniowym, kolejnictwie i wytwarzaniu konstrukcji stalowych

• Idealne uzupełnienie większych urządzeń natryskowych Graco XtremeTM

Ciesz się mocą i mobilnością niezbędną przy niewielkich pracach
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Doskonałe do powłok 
o dużej zawartości części stałych
Agregaty natryskowe do hydrodynamicznego nakładania powłok malarskich Merkur X48 

i X72 to optymalne połączenie mocy i mobilności, które umożliwia natryskiwanie trudnych 

materiałów nawet w najmniej sprzyjających warunkach. Urządzenie natryskowe Merkur 

waży tylko 45 kg, więc można je łatwo ustawić w ciasnej przestrzeni bez obniżenia jakości 

natrysku i mocy.

Informacje potrzebne 
do zamówienia

Dane techniczne

Wysokie ciśnienie

• Nawet 500 barów (7200 psi, 50 MPa)

•  Natrysk powłok o dużej zawartości części stałych

• Możliwość pracy z dłuższymi odcinkami węża

Niewielkie wymiary i waga

•  Waży zaledwie 45 kg

Wąż ssący z szybkozłączem

• Duży wąż ssący 25,4 mm x 1,8 m

Wlot

•  Gładki wlot 1-1/4 cala zapobiega 
powstawaniu „martwych punktów” 
i gromadzeniu się materiału

Zawór spustowy

• Konstrukcja typu swobodnej kuli

• Redukcja wycieków i zapychania się zaworu

Pompa materiałowa Merkur

•  Udoskonalone natryskiwanie powłok 
o wysokiej lepkości

•  Trwały tłok z powłoką Chromex™

Łatwa konserwacja

•  Łatwe odłączanie pompy od silnika 
powietrznego

Uszczelnienia dławic i tłoka

•  Automatyczna sprężynowa regulacja docisku 
zapewnia długą żywotność uszczelnień

16U924  Zestaw naprawczy, 

sekcja pompy materiałowej X72

16U925  Zestaw naprawczy, 

sekcja pompy materiałowej X48

16V583  Zestaw filtra materiałowego, 

500 barów (7250 psi) dla X48 lub X72. 

Zawierający wkład filtrujący M60

224459  Wkład filtrujący M60, 2 szt.

224468 Wkład filtrujący M100, 2 szt.

106149  Zestaw filtra powietrza, 

1/2 cala npt (fbe), 20 mikronów 

(wymagane mocowania)

24A576 Opcjonalny moduł DataTrak™

Akcesoria

16V174  Merkur X72, samo urządzenie

16U918  Merkur X72, kompletny zestaw

16V175  Merkur X48, samo urządzenie

16U920  Merkur X48, kompletny zestaw

W zestawie znajduje się pistolet XTR z dyszą 519, 

wąż 3/8 cala x 7,6 m oraz wąż ¼" x 1,8 m

Agregaty natryskowe

Merkur X48 Merkur X72

Maksymalne ciśnienie robocze cieczy 330 barów (4800 psi, 33 MPa) 500 barów (7200 psi, 50 MPa)

Zalecany rozmiar dyszy* Do 0,025 Do 0,021

Wydajność przy 60 cyklach/min 4,5 l/min (1,2 gal/min) 3,0 l/min (0,8 gal/min)

Maksymalne ciśnienie zasilające powietrza 7 barów (100 psi, 0,7 MPa) 7 barów (100 psi, 0,7 MPa)

Rozmiar wlotu cieczy 1-1/4 cala npt(m) 1-1/4 cala npt(m)

Rozmiar wylotu cieczy 3/8 cala npt(f) 3/8 cala npt(f)

Waga pompy 45 kg 45 kg

Pistolet natryskowy XTR504 (dysza 0,019) XTR704 (dysza 0,019)

Instrukcja obsługi 332245 332245

* W zależności od powłoki i cykli pracy


