
Suojapinnoitteille ja pinnoitteille meriteollisuudelle optimoitu 

langaton korkeapaineruisku vaativaan käyttöön

XFORCE
™ HD

•  Ammattikäyttöön tarkoitetulla korkeapaineruiskulla paikkamaalausten viimeistelystä 
tulee täydellinen, alkuperäisen jäljen kaltainen - materiaalia ja liuotinta säästäen.

•  Erittäin helposti siirrettävä - muuttaa täysin tavan, jolla teet työsi. 
Pienet työt, joihin kului aiemmin tunteja, valmistuvat nyt minuuteissa.

•  Sekunneissa käyttövalmis ruiskutukseen, voit ruiskuttaa useimpia yleisiä suojapinnoitteita 
yhtenä kerroksena.

XFORCE HD -RUISKUN EDUT



Graco
®

 uusi XForce-ruisku on vallan-

kumouksellista tekniikka, joka muut-

taa käsityksesi suojapinnoitusalan 

paikkamaalausten tekemisestä.

XFORCE HD:

TÄYDENTÄÄ LOISTAVASTI 

SUURTA KORKEAPAINERUISKUASI

Riippumatta siitä, oletko viimeistelemässä 

työluettelon viimeisiä osia, tekemässä 

korjausmaalauksia tai onko sinulla vain pieni 

alue tai osa maalattavaksi, työstäsi on nyt 

tullut entistä helpompaa! Uusi XForce HD on 

suunniteltu kestävimpien suojapinnoitteiden ja 

korroosionestomateriaalien ruiskuttamiseen.

Käytössä hyväksi havaitun ProSpray-

tekniikan ansiosta XForce tarjoaa Gracon 

ammattilaislaitteiden mäntäpumppurakenteen 

käteesi sopivana mallina ja antaa sinulle tehoa 

ja vapautta laadukkaaseen korkeapaineruis-

kutukseen kaikissa käyttökohteissa!

Kovimpiin työmaaolosuhteisiin suunniteltu 

XForce HD auttaa sinua saamaan työt 

tehdyksi - NOPEASTI ja TUOTTAVASTI!

XFORCE™

 HD

RUISKUTETTAVAT MATERIAALIT:
-  Kiintoainepitoisuudeltaan erittäin suuret 

epoksipohjamaalit ja pinnoitteet – jopa 100 % 
kiintoainepitoisuus

- Liuotin- ja vesiohenteiset pinnoitteet
-  Kiintoainepitoisuudeltaan suuret 

polyuretaanipintamaalit
- Palosuojapinnoitteet
- Monikomponenttiset pinnoitteet
- Elastomeerit ja paljon muuta!

TYYPILLISET KÄYTTÖKOHTEET:
Pienten pintojen ruiskuttaminen tai naarmujen, 
mutterien, pulttien, laippojen, putkien, 
venttiilien, sähkökaappien, ovien, kehysten, 
tikkaiden, kiskojen, maalitta jääneiden kohtien, 
rakenneteräskomponenttien, osien korjattujen 
pintojen, työluettelon kohteiden ja monien muiden 
kohteiden paikkamaalaukset.

Twist-N-Seal-tulppa

-  Voit valmistella useita säiliöitä suuria 

töitä varten

-  Estää lian pääsyn ja suojaa läikkymiseltä

Spray-N-Throw™-säiliöjärjestelmä

-  Kertakäyttöinen 1,3 l (44 unssia) kannen ja säiliöpussin käsittävä 

järjestelmä käytännössä poistaa puhdistustarpeen

- Tiivistetty säiliö suojaa materiaalia ja minimoi läikkymisen

- Ruiskuta missä tahansa kulmassa – vaikka ylösalaisin!

Kantohihna 360° ProSwivel-nivelellä

- Helpottaa siirtämistä työkohteesta toiseen

- Tasapainotettu rakenne

ProConnect™

- Pumpun irrotus ja asennus ilman työkaluja

- Voit irrottaa ja vaihtaa pumpun muutamassa sekunnissa!

- Loistava ominaisuus käytettäessä suurtehopinnoituksia

Tavallinen RAC X™

Kääntösuutin ja suojus

-  Käyttää tavallisia Graco RAC®-

suuttimia, suojuksia ja jatkeita

-  EasyOut™-suutinsuodatin vähentää 

suuttimen tukkeutumisen 

aiheuttamia työn keskeytyksiä.

Maadoitusjohto 

7,6 m (25 jalkaa)

Jos käytössäsi on tämä ... TARVITSET tämän!

Materiaalit ja sovellukset

Katso sovellusvideomme 

osoitteessa: 

http://10.graco.eu.com
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28 V erikoistehokkaat litiumioniakkuyksiköt

-  Suunniteltu maksimitehoa varten vaativimpien materiaalien 

ruiskuttamista varten

- Ruiskuta jopa 3,8 l (1 gal) yhdellä akun latauksella

HYVÄ TIETÄÄ

FullFlo™-paineen säätö

-  Täysin säädettävä, jotta voit saavuttaa haluamasi 

viimeistelyn

- Optimoitu sekä paksuille että ohuille pinnoitteille

- Helppolukuinen mittari

XForce HD -ruiskun edut

SÄÄSTÄ MATERIAALIA – LIUOTINTA – AIKAA
Koska XForce HD sallii sinun tehdä nopeasti erittäin 

laadukkaan yksikerroksisen korkeapaine-
viimeistelyn, sinun ei tarvitse maalata useita 
kerroksia toisin kuin epäsiistien siveltimien ja 

telojen kanssa usein on tarpeen. Tämä tehokas 

käsiruisku myös poistaa tarpeen liata suuria 

korkeapaineruiskuja pelkästään pienten alueiden 

maalaamista varten. Se on nopein tapa tehdä pieniä 

töitä ja paikkamaalauksia. Aiemmin tunteja vieneet 

työt valmistuvat nyt minuuteissa - säästä aikaa, 

rahaa ja materiaalia.

*  Perustuu yhdysvaltalaiseen työvoiman hintaan 161 $ 

ja materiaalikustannuksiin 233 $.

ProGuard™

-  Sisäinen suojausjärjestelmä 

tarkkailee ruiskun toimintaa jatkuvasti

-  Kaksi LED-ilmaisinta tuottaa 

välittömän palautteen ruiskutuksen 

aikana

-  Sulkee ruiskun automaattisesti 

ylikuumenemisen tai ylipaineen 

estämiseksi

! SUUTIN

Laajenna ulottuvuuttasi HD-jatkeilla ja 180° 

säädettävällä ruiskutuspäällä.

Harjaton HD-moottori

Tuottaa suuren tehon 

ja pitkän käyttöiän

M = Materiaali L = Liuotin

VAATIMUKSET XForce HD Perinteinen 

korkeapaine-

tela/

sivellin

Nopea levitys

Peittää jo yhdellä kerroksella

Laadukas jälki

Nopeasti käyttövalmis

Nopea puhdistaa

Helppo kuljettaa

verrattuna

perinteiseen korkeapaine-

XForce HD säästää 68 %/työ* XForce HD säästää 75 %/työ*

Perinteinen
korkeapainemenetelmällä 

toimiva

M 3,8 l

L 18,9 l

M 1,9 l

L 0,9 l

M 2,9 l

L 0,9 l

M 1,9 l

L 0,9 l
1 tunti

20 min. 20 min. 20 min.3 tuntia

XForce HD

Työ TyöMateriaali/Tarvikkeet Materiaali/Tarvikkeet

Tela/
Sivellin

XForce HD

telaan/siveltimeen

SÄÄSTÖT

SÄÄSTÖT



XFORCE HD
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Maksimoi tuottavuutesi alusta alkaen!

Tämä laite on saatavilla seuraavista osoitteista:

XFORCE™ HD -ruiskun tarvikkeet
Ota kaikki irti XForce HD -ruiskustasi käyttämällä XForce HD -tarvikkeitamme

Osanumero: Euroversio

 UK / IT / DK / CH

Suurin suutinkoko

Virtaus

Materiaalien ja liuottimien yhteensopivuus

Suurin paine - bar (PSI)

2 akkua - 28 V litiumioniakkuyksikkö

Akkulaturi

Materiaalisäiliö

Tekniset tiedot

Suodattimet
Laadukkaampi jälki ja vähemmän suuttimen tukoksia

16P170  Harmaa – 30 Mesh (10 kpl)

16P171  Musta – 60 Mesh (10 kpl)

16P172  Sininen – 100 Mesh (10 kpl)

Ei sisällä jatkeita, suutinta ja suojusta
Paranna ulottuvuuttasi ...

287019  10 tuuman suuttimen jatke 

RAC X HandTite™ -suojuksella

235486  Helposti käännettävä 180° suuntaava 

suihkusuutin

Akku - 28 V litiumioniyksikkö
16P173  28 V litiumioniakkuyksikön akku

- Lisää toinen akku ruiskumaalatessasi yli 7,5 litran töitä

- Yhdellä täyteen ladatulla akulla voi ruiskuttaa 3,75 litraa 

 käytettäessä jatkuvaa ruiskutusta

- Latausaika 80 % suorituskyvyn saavuttamiseksi on 

 45 minuuttia.

Akkulaturi
Lisää laturi lyhentääksesi seisokkeja lataamalla kaksi 

akkua kerralla. Merkkivalo tarkkailee latausprosessia 

ja näyttää sen etenemisen.

16P178  28 V akkuyksikön akkulaturi, 240 V

Pump Armor™

Vältä pumpun tukkeutuminen uudelleenkäytön aikana 

käyttämällä varastointinestettä.

253574 1 litra

245133 3,8 litraa

XForce HD -pumppu
16P164 Eliminoi seisokit pitämällä varapumppu 

valmiina. Se jopa mahtuu säilytyskoteloon!

 Vaihtopumppuun sisältyy:

 Pumppuosa (ilman suutinta, käyttömoduulia 

tai säiliötä)

Kannet, säiliöpussit, tulpat ja säiliöt
16P165  Spray-N-Throw-kannet ja -säiliöpussit 

(25 kumpaakin)

16P166  Spray-N-Throw-kannet (25 kpl)

16P167  Twist-N-Seal-tulpat (6 kpl)

16P169  Säiliö

XForce HD -aloitussarja
16P168 Voit pitää jopa 7,6 litraa (2 gallonaa) 

materiaalia käyttövalmiina, jotta voit 

ruiskuttaa ilman keskeytyksiä.

Includes:  Suodattimet (x 6) - Kannet (x 25) - 

Säiliöpussit (x 25) - Säiliöt (x 5) - 

Tulpat (x 6)

VALMIS RUISKUTUKSEEN

XForce HD toimitetaan koottuna ja valmiina ruiskutukseen.

XForce HD sisältää:

- RAC X™ 517 -vaihtosuuttimen ja suojuksen

- 2 28 V litiumioniakkuyksikköä

- 28 V litiumioniakun laturin

- 6 Spray-N-Throw-kantta

- 6 Spray-N-Throw-säiliöpussia

- HD-säilytyskotelon

- Maadoitusjohdon ja kantohihnan

- Twist-N-Seal-tulpan

- 2 säiliötä

† Gracon patentit: Osanro 16N654 Patenttia haettu

XFORCE HD

16N655

16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695

0,009 - 0,025 tuumaa

Tehdasasetus

Vaativa käyttö

276 (4000)

16P173

16P178

1,3 l (44 oz)


