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SérieIronMan
AléM dAS dIfIculdAdES no locAl 
do trAbAlho

SérieProContractor
trAbAlhE  d E MAnEIrA MAIS IntElIgEntE, 

            tErMInE MAIS trAbAlhoS

SérieStandard
confIAbIlIdAdE todoS oS dIAS

Recursos da SérieStandard encontrados apenas em um graco: 

todos os recursos da  
SérieStandard, E MAIS: todos os recursos da SérieStandard, E MAIS:

O TexSpray Mark V da Graco foi 
criado para oferecer uma taxa de 
fluxo mais alta, que permite fazer 
o trabalho mais rápido. Ele oferece 
20% a mais de produtividade que 
o Mark IV, e vem com uma Pistola 
de textura para serviços pesados 
atualizada. Pode acomodar um 
tamanho maior de ponta e tem 
o poder de pulverizar reboco 
em um acabamento de nível 
5, massa drywall em casca de 
laranja, respingos ou acabamento 
knockdown, ou até mesmo uma 
vasta gama de primers e tintas. 

SÉRIE DISPONÍVEL EM 
StAndARd 120 VoLtS  
StAndARd  120 VoLtS

PRoContRACtoR 120 VoLtS  
PRoContRACtoR 240 VoLtS

IRonMAn 120 VoLtS  
IRonMAn 240 VoLtS

120 VOLTS ESPECIFICAÇÕES
tAMAnHo MÁXIMo  
dA PontA: .039

LPM MÁX: 5.1

PSI MÁX (BAR): 3300 (227)

MotoR: 2.8 hp sem escova dC

ESPECIFICAÇÕES PARA 240 VOLTS 
tAMAnHo MÁXIMo  
dA PontA: .035

LPM MÁX: 4.5

PSI MÁX (BAR): 3300 (227)

MotoR: 2.2 hp sem escova dC

INCLUI 
• Pistola de textura para serviços pesados
•  LtX425 Switchtip e protetor
 •  Mangueira Airless 3/8 pol x 50 pés  

(9,5 mm x 15 m) BlueMax II 
•  Mangueira Whip 1/4 pol x 3 pés 

 (6,4 mm x 0,9 m)

texspray
Mark

V

Sistema Advantage Drive Funciona 
silenciosamente e tem uma garantia vitalícia.

Controle de pressão SmartControl 
3.0 Proporciona um leque de pulverização 
consistente, sem flutuação de pressão, em  
todas as pressões de pulverização. 

Bomba Endurance com Max Flo+ Válvula 
de pedal submersa, que lida facilmente com os 

materiais mais espessos.

Conjuntos de esferas de cerâmica e aço 
inoxidável Fornece a máxima 
versatilidade, não importa o que  
você está pulverizando.

Motor DC sem escova MaxPower Nunca 
troque as escovas com este motor totalmente 
fechado, de torque alto e sem manutenção.

Design de carrinho robusto O cromo sobre 
o aço faz esse carrinho durar por muitos anos.

Filtro da bomba Easy Out Menos sujeira ao 
trocar ou limpar o filtro.

Válvula Prime para serviços pesados  
O design livre de manutenção resiste à 
depuração de alta pressão.

QuikReel Implante e rebobine até 91 metros de mangueira em 
segundos, sem torções, dobras ou rolos.

Pronto para pulverizar Um total de 100 metros de mangueira 
e pistola já instalados. 

ProConnect 2 Troque a bomba em segundos e sem usar 
nenhuma ferramenta, resultando em um retorno rápido ao trabalho.

Display de LED O display de LED brilhante e de fácil leitura 
mostra a leitura da pressão, o contador de trabalho/vida/galão  
e o autodiagnóstico. 

 Sistema de limpeza FastFlush Limpa a unidade  
até 4X mais rápido utilizando apenas metade da água!

WatchDog Salve a bomba contra os danos quando o material 
acabar ou uma mangueira quebrar.

Caixa de ferramentas On-Board Acabe com a frustração 
e economize tempo, sem nunca mais ter que procurar pontas, 
filtros e ferramentas.

Bomba MaxLife para serviços 
extremos Mantém você no 
trabalho mais tempo entre os 
reabastecimentos.

ProConnect 2 Troque a bomba 
em segundos e sem usar nenhuma 
ferramenta, resultando em um retorno 
rápido ao trabalho.

Estrutura de gaiola com cilindro 
O inovador design de aço resiste 
a ambientes difíceis e protege os 
componentes críticos do pulverizador.

Display de LED O display de LED 
brilhante e de fácil leitura mostra 
a leitura da pressão, o contador de 
trabalho/vida/galão  
e o autodiagnóstico.

Pneus à prova de furo Desloque-se 
sobre os piores escombros no local de 
trabalho, sem nunca furar o pneu.

Sistema de limpeza FastFlush 
Limpa a unidade até 4X mais rápido 
utilizando apenas metade da água!

WatchDog Salve a bomba contra os 
danos quando o material acabar ou se 
uma mangueira quebrar.

Mais 15 m de mangueira 
Permitem a versatilidade de trabalhar 
mais longe do pulverizador. 
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Escolha uma série  
que foi criada 
PArA VocÊ!


