
M2K 
Fix keverési arányú, belépő szintű 2K berendezés

• Növeli az anyag bekeverés pontosságát hogy javítsa a szórási 
minőséget, valamint csökkenti a hulladékok keletkezését

• Kompakt mérete könnyen moshatóvá teszi, amellyel időt spórol önnek
• Alkalmazható kisebb mennyiségű 2k epoxi, poliuretán és poliészter anyagokhoz
• A rendszer elemei bizonyítottan megbízhatóak, beleértve a Merkur légmotort is



Belépő szintű mechanikus adagoló 

Az M2K egy könnyen használható berendezés, amely mindent tartalmaz 
egy csomagban. Ezzel a berendezéssel pontosan annyi festéket keverhet 
be amennyit fel kíván használni. Plusz minden anyagpocsékolást 
kiküszöböl és így az ön drága idejét sem pazarolja.

Ne keverjen tovább kézzel, váltson M2K-ra!

M2K poliészterhez 
Gyorsan kötő 
poliészterekhez 
használható. A 
szórópisztolyhoz 
közelebb vitt keverő 
egység minimalizálja a 
keletkező hulladékot. 

M2K Air Spray 
ideális alacsony nyomású, 
magas felületi minőséget 
követelő munkákhoz. 

M2K Air-Assist 
Alacsony és magas 
anyagviszkozitásokhoz, akár 3000 
psi (206 bar) nyomásig. Az air-assist 
technológiával magas átviteli 
arányt biztosít. 

M2K Airless (nem szerepel képen)

Ideális a nagyobb 
anyagmennyiségek, nagy 
felületekre történő gyors 
felhordásához. Legtöbbször 
védelmi szerepet betőltő 
mintsem dekoratív 
bevonatokat alkalmaznak 
segítségével. 



Levegő szabályzók
•  Könnyedén állíthatja a 

folyadék és a porlasztó levegő 
nyomását

Keverő egység
• Könnyen kezelhető kétállású kar 

mosás és szórás pozíciókkal

•  Minimalizálja a keletkező 
festékhulladékot

•  Nyomásmérés 
és figyelemmel 
kisérés 
manométereken

Opciós kiegészítők
• 1,5 és 3 gallonos tartályok

•  Opcionális mosó pumpa- válasszon 
alacsony vagy magas nyomások között

• Cirkulációs szett, amely megkönnyíti a 
rendszer tisztán tartását

Poliészter konfiguráció
• Specifikusan az 1:1 keverési arányú 

poliészter anyagokhoz fejlesztve

• A kis térfogatú hidraulikák és a 3 gallonos 
oldaltartályok minimalizálják a keletkező hulladékot

• Jól kezeli a rövid fazékidőt 
a távoli keverő egység 
segítségével

Pumpa légmotorok és hidraulikák
•  Megbízható Merkur pumpa komponensek

• A rozsdamentes folyadék rész nagyon 
sok festékanyaggal kompatibilis

• A pumpa hidraulikák biztosítják az 
ön pontos keverési arányát



Hívjon bennünket még ma hogy bemutató időpontot egyeztessen. 
 www.graco.com/finishing

Minden ebben az ismertetőben közölt adat és kép a publikáció ideje szerinti legfrissebb állás szerint kerül közlésre. A Graco fenntartja a jogot hogy változtatásokat hajtson végre bármikor azokban.
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Minden egyéb márka vagy terméknév amely szerepel ebben a kiadványban, a 
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M2K rendelési és műszaki információk

Kiegészítők
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levegő  
psi (bar)

Max. anyag 
áramlás  

20 cpm 
(cc/min)

Levegő szükség
let 

@ 20 ciklus/min  
100 psi (7 bar)

24V868 Air Spray 1:1 • • • 225 (16) 2000 3 scfm (0.08 m3/min)

24V869 Air Spray 2:1 • • • 225 (16) 3000 3 scfm (0.08 m3/min)

24V870 Air Spray 3:1 • • • 225 (16) 2000 3 scfm (0.08 m3/min)

24V871 Air Spray 4:1 • • • 225 (16) 2500 3 scfm (0.08 m3/min)

24V872 Air Spray 5:1 • • • 225 (16) 3000 3 scfm (0.08 m3min)

24V873 Air Spray 6:1 • • • 225 (16) 3500 3 scfm (0.08 m3min)

24V874 Air Spray 1:1 • • 225 (16) 2000 3 scfm (0.08 m3/min)

24V875 Air Spray 2:1 • • 225 (16) 3000 3 scfm (0.08 m3/min)

24V876 Air Spray 3:1 • • 225 (16) 2000 3 scfm (0.08 m3/min)

24V877 Air Spray 4:1 • • 225 (16) 2500 3 scfm (0.08 m3/min)

24V878 Air Spray 5:1 • • 225 (16) 3000 3 scfm (0.08 m3/min)

24V879 Air Spray 6:1 • • 225 (16) 3500 3 scfm (0.08 m3/min)

24V880 Air-Assist 1:1 • • • 3000 (200) 2000 26 scfm (0.74m3/min)

24V881 Air-Assist 2:1 • • • 3000 (200) 3000 26 scfm (0.74m3/min)

24V882 Air-Assist 3:1 • • • 3000 (200) 2000 26 scfm (0.74m3/min)

24V883 Air-Assist 4:1 • • • 3000 (200) 2500 26 scfm (0.74m3/min)

24V884 Air-Assist 5:1 • • • 2900 (193) 3000 26 scfm (0.74m3/min)

24V885 Air-Assist 6:1 • • • 2400 (160) 3500 26 scfm (0.74m3/min)

24V886 Air-Assist 1:1 • • 3000 (200) 2000 26 scfm (0.74m3/min)

24V887 Air-Assist 2:1 • • 3000 (200) 3000 26 scfm (0.74m3/min)

24V888 Air-Assist 3:1 • • 3000 (200) 2000 26 scfm (0.74m3/min)

24V889 Air-Assist 4:1 • • 3000 (200) 2500 26 scfm (0.74m3/min)

24V890 Air-Assist 5:1 • • 2900 (193) 3000 26 scfm (0.74m3/min)

24V891 Air-Assist 6:1 • • 2400 (160) 3500 26 scfm (0.74m3/min)

24V892 Airless 1:1 • • • 3000 (200) 2000 26 scfm (0.74m3/min)

24V893 Airless 2:1 • • • 3000 (200) 3000 26 scfm (0.74m3/min)

24V894 Airless 3:1 • • • 3000 (200) 2000 26 scfm (0.74m3/min)

24V895 Airless 4:1 • • • 3000 (200) 2500 26 scfm (0.74m3/min)

24V896 Airless 5:1 • • • 2900 (193) 3000 26 scfm (0.74m3/min)

24V897 Airless 6:1 • • • 2400 (160) 3500 26 scfm (0.74m3/min)

24V898 Airless 1:1 • • 3000 (200) 2000 26 scfm (0.74m3/min)

24V899 Airless 2:1 • • 3000 (200) 3000 26 scfm (0.74m3/min)

24V901 Airless 3:1 • • 3000 (200) 2000 26 scfm (0.74m3/min)

24V902 Airless 4:1 • • 3000 (200) 2500 26 scfm (0.74m3/min)

24V903 Airless 5:1 • • 2900 (193) 3000 26 scfm (0.74m3/min)

24V904 Airless 6:1 • • 2400 (160) 3500 26 scfm (0.74m3/min)

24W609 Air-Assist 1:1 • • • • 2400 (160) 1000 17 scfm (0.48m3/min)

Mosó pumpa
17D473  Alacsony nyomású pumpa 
17D472  Magas nyomású pumpa

Oldaltartály
256410 1.5 gal (5 l) polietilén 
24X074 3.0 gal (11 l) rozsdamentes
                                acél        

Kivitel
289694 Kerekes kocsira szerelt
24A578 Fali szerelvényes 

Folyadék tömlők
235339 25 ft (7.5 m) Alacsony nyomású folyadék tömlő 
241812 25 ft (7.5 m) Magas nyomású folyadék tömlő

Egyéb
24X481  Cirkulációs szett




