
Акумулаторен безвъздушен пистолет за силноустойчиви материали, 

оптимизиран за защитни покрития и покрития за плавателни съдове

XFORCE™ HD

•  Професионален безвъздушен пистолет за коригиране на покрития и бои, осигурява идеална повърхност, 
съответства на оригиналното спрей покритие, пести материал и разтворител.

•  Максимална преносимост, изцяло променя вашия начин на работа. Малките проекти, които досега отнемаха часове, 
вече отнемат минути.

•  Готов да положи боя за секунди, полага най-често използваните защитни единoслойни покрития.

ПРЕДИМСТВА НА XFORCE HD



Представяйки XForce, Graco® въвежда още 

една революционна технология, която бързо 

ще промени начина на полагане и коригиране 

на бои в областта на защитните покрития.

XFORCE HD:

ИДЕАЛНОТО ДОПЪЛНЕНИЕ

КЪМ ВАШИЯ ГОЛЯМА БЕЗВЪЗДУШНА СИСТЕМА ЗА БОЯ

Независимо дали нанасяте боя, довършвайки своя 

списък с компоненти, коригирате петно или просто 

трябва да боядисате малка част или зона, задачата 

е съвсем лесна! Новият XForce HD е проектиран 

така, че да полага и най-силните защитни покрития 

и антикорозионни материали.

Използвайки доказаната технология ProSpray, 

XForce ви осигурява професионалната конструкция 

с бутална помпа на Gracо, давайки ви силата 

и свободата да полагате висококачествено, 

безвъздушно покритие навсякъде!

Проектиран да издържи на най-тежки работни 

условия, XForce HD ще изпълни задачата – БЪРЗО 

и РЕНТАБИЛНО!

XFORCE™
 HD

МАТЕРИАЛИ ЗА ПОЛАГАНЕ:

-  Епоксидни грундове и покрития с високо съдържание на 

твърди частици – до 100% съдържание на твърди частици

- Разтворители и покрития на водна основа

-  Полиуретанови повърхностни покрития с високо 

съдържание на твърди частици

- Огнеупорни покрития

- Многокомпонентни покрития

- Еластомери и много повече!

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

За полагане върху малки повърхности или за боядисване 

на надрасквания, гайки, болтове, фланци, тръби, вентили, 

електрически кутии, врати, рамки, стълбища, парапети, 

компоненти за отдих, конструктивни стоманени компоненти, 

части от ремонтни повърхности, елементи от списъци 

и много други.

Тапа Twist-N-Seal

-  Позволява поставяне на няколко резервоара 

за по-големи задачи

-  Предпазва от замърсяване и разливане

Система Spray-N-Throw™ на резервоара

-  Системата с капак и уплътнителен пръстен за еднократна употреба 1,3 L (44 oz) 

на практика елиминира нуждата от почистване

- Уплътненият резервоар предпазва материала и минимизира разливането

-  Можете да полагате материала под всякакъв ъгъл – дори с обърната горна 

част надолу!

Халка за носене с 360° ProSwivel

- Позволява лесно пренасяне между задачите

- Балансиран дизайн

ProConnect™

-  Система за монтиране и отстраняване на помпата без инструменти

-  Позволява да отстранявате и поставяте помпата за секунди!

-  Задължителен елемент при работа с високонадеждни покрития

Standard RAC X™

Реверсивна дюза и предпазител

-  Съвместимост със стандартните 

Graco RAC® дюзи, предпазители 

и удължители

-  Филтърът на дюзата EasyOut™ 

осигурява пръскане с по-малко 

запушвания на дюзата

Заземителен кабел 

7,6 m (25 ft)

Ако използвате това ...   ТРЯБВА ви това!

Материали и приложения

Вижте видеоматериали 

с приложения на адрес: 

http://10.graco.eu.com
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28V мощни литиево-йонни акумулаторни батерии

-  Проектирани за максимална мощност за пръскане 

на най-трудните материали

-  Пръскане на до 3,8 L (1 галона) материал с едно зареждане 

на батерията

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
Контрол на налягането FullFlo™

- Изцяло настройваем, за да постигнете желаното покритие

- Оптимизиран за гъсти и разредени покрития

- Лесна за отчитане ролка

Предимства на XForce HD

СПЕСТЯВАЙТЕ МАТЕРИАЛ – РАЗТВОРИТЕЛ – ВРЕМЕ
С възможност за бързо полагане на желаното  

безвъздушно покритие в един слой, XForce 

HD елиминира нуждата от няколко слоя, често 

необходими при работа с досадните четки и валяци за 

боядисване. Този мощен ръчен пистолет елиминира 

също и нуждата от по-голямо мокро безвъздушно 

оборудване за полагане на материал върху малки зони. 

Това е най-бързият начин да изпълните малки задачи 

и корекции с боя и покрития. Задачите, които отнемаха 

часове, вече могат да бъдат завършени за минути – 

спестявайки ви време, разходи и материал.

*  Въз основа на ценообразуване за работа и материал в САЩ, съответно 161 $ и 233 $.

ProGuard™

-  Вградената защитна система непрекъснато 

наблюдава работата на пистолета

-  Двойните LED индикатори осигуряват 

мигновена обратна връзка по време 

на пръскане

-  Автоматично изключва пистолета, за да го 

предпази от прегряване или прекомерно 

налягане

! ДЮЗА

Разширете своя обхват с удължители HD 

и настройваема на 180° спрей-глава.

Безчетков двигател HD

Осигурява висока 

производителност 

и дълъг живот

M = Материал Р = Разтворител

ИЗИСКВАНИЯ XForce HD Традиционен 

безвъздушен

Валяк/

Четка

Бързо приложение

Покритие в един слой

Висококачествено покритие

Бързо настройване

Бързо почистване

Лесна преносимост

в сравнение с

Традиционен безвъздушен

XForce HD спестява 68%/задача* XForce HD спестява 75%/задача*

Традиционен
безвъздушен

M 3,8 l

Р 18,9 l

M 1,9 l

Р 0,9 l

M 2,9 l

Р 0,9 l

M 1,9 l

Р 0,9 l
1 час

20 мин. 20 мин. 20 мин.3 часа

XForce HD

Работа РаботаМатериал/Консумативи Материал/Консумативи

Валяк/
Четка

XForce HD

Валяк/Четка

ПЕСТЕНЕ

ПЕСТЕНЕ



XFORCE HD
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GRACO BVBA • Решения за работа с флуиди

Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen

Тел. (32) 89 770 700 • Факс (32) 89 770 777

www.graco.com

Увеличете до максимум своята производителност от самото начало!

Намерете тази машина на:

Аксесоари за XFORCE™ HD
Извлечете максимума от своя пистолет за боя XForce HD, 

използвайте нашите аксесоари за XForce HD

Номер на част: Европейска версия

 UK / IT / DK / CH

Макс. размер на дюза

Дебит

Съвместимост за материал и разтворител

Макс. налягане - bar (PSI)

2 батерии - 28 V литиево-йонна батерия

Зарядно устройство за батерии

Резервоар за материал

Спецификации

Филтри

За по-добро покритие и по-малко запушвания

16P170  Сив – Мрежа 30 (10 в комплекта)

16P171  Черен – Мрежа 60 (10 в комплекта)

16P172  Син – Мрежа 100 (10 в комплекта)

Удължители, дюза и предпазител не са включени 

в комплекта

Разширете своя обхват ...

287019  10 инча удължител за дюза с предпазител 

RAC X HandTite™

235486  Насочваема спрей-дюза с лесно завъртане на 180°

Батерия - 28V, литиево-йонна акумулаторна батерия

16P173  28V литиево-йонна акумулаторна батерия

- Добавете друга батерия за задачи, изискващи повече 

 от 7,5 литра материал.

- Една напълно заредена батерия позволява непрекъснато 

 полагане на 3,75 литра материал.

- Времето за зареждане за 80% производителност е 45 минути.

Зарядно устройство за батерии

Добавете зарядно устройство, за да намалите времето 

на бездействие, като зареждате две батерии едновременно. 

Светлинен индикатор наблюдава и обозначава процеса 

на зареждане.

16P178  28V зарядно устройство за батерии, 240V

Pump Armor™

Използвайте течност за съхранение, за да избегнете запушване 

на помпата при следваща употреба.

253574 1 литър

245133 3,8 литра

Помпа за XForce HD

16P164 Елиминира времето на бездействие, осигурявайки 

резервна помпа под ръка. Дори се вмества в куфара 

за съхранение!

 Подмяната на помпа включва:

 помпена част (без дюза, задвижващ модул 

или резервоар)

Капаци, уплътнителни пръстени, тапи и резервоари

16P165  Капаци и уплътнителни пръстени Spray-N-Throw 

(25 от всеки)

16P166  Капаци Spray-N-Throw (25 в комплекта)

16P167  Тапи Twist-N-Seal (6 в комплекта)

16P169  Резервоар

Стартов комплект XForce HD

16P168 Позволява до 7,6 литра (2 галона) 

материал в наличност, готов за използване 

за непрекъснато пръскане.

Включва: Филтри (6 бр.) - Капаци (25 бр.) - Уплътнителни 

пръстени (25 бр.) - Резервоари (5 бр.) - Тапи (6 бр.)

ГОТОВ ЗА ПРЪСКАНЕ

XForce HD се доставя окомплектован и готов за работа.

XForce HD съдържа:

- Дюза и предпазител RAC X™ 517

- (2) 28V литиево-йонни батерии

- зарядно устройство за литиево-йонни батерии 28V

- (6) капака Spray-N-Throw

- (6) уплътнителни пръстена Spray-N-Throw

- HD куфар за съхранение

- Заземителен кабел и халка за носене

- Тапа Twist-N-Seal

- (2) резервоара

† Патенти на Graco: Част № 16N654 Изчакващ патент

XFORCE HD

16N655

16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695

0,009" - 0,025"

Фабрично зададен

Силноустойчиви

276 (4000)

16P173

16P178

1,3 l (44 oz)


