
Védő- és hajóipari bevonatok felvitelére optimalizált, 

nehéz üzemi körülményekre kifejlesztett vezeték nélküli airless szóróberendezés

XFORCE™ HD

•  Professzionális airless szóróberendezés javításhoz; tökéletes, az eredetivel megegyező minőségű felületet biztosít; 
csökkenti a szükséges festék- és oldószermennyiséget.

•  Egyszerű hordozhatóságának köszönhetően jelentős mértékben megkönnyíti a munkát. Akár percek alatt elvégezhető 
egy olyan munka, amely korábban órákig tartott.

•  Másodpercek alatt kész a festék szórására. A legtöbb védőbevonat egyetlen rétegben történő felhordására alkalmas.

AZ XFORCE HD ÁLTAL KÍNÁLT ELŐNYÖK



Az XForce festékszóróval a Graco® 
újabb forradalmi technológiát mutat 
be, amely alapvetően megváltoztatja 
a védőbevonatok javításával foglalkozó 
szakemberek munkáját.

XFORCE HD:
NAGYOBB MÉRETŰ 
AIRLESS SZÓRÓBERENDEZÉSEK 
TÖKÉLETES KIEGÉSZÍTŐJE

Akár ütemezett munkálatokat kell elvégeznie, 

akár egy-egy kisebb javítást kell elvégeznie, az 

eddiginél lényegesen egyszerűbb dolga lesz! Az új 

XForce HD segítségével könnyedén hordhatja fel 

a legnehezebb védőbevonatokat és korróziógátló 

anyagokat is.

A jól bevált ProSpray technológiát alkalmazó 

XForce a Graco professzionális dugattyús 

szivattyú megoldására épül, és kiváló minőségű, 

airless szórást tesz lehetővé, a legkülönbözőbb 

alkalmazási környezetekben!

A legszigorúbb környezeti feltételekre kifejlesztett 

XForce HD segítségével könnyedén elvégezheti 

a munkát – GYORSAN és HATÉKONYAN!

XFORCE™
 HD

SZÓRHATÓ ANYAGOK:

-  Nagy szilárdanyag-tartalmú epoxi alapozók és bevonatok 

– akár 100%-os szilárdanyag-tartalom esetén is

- Oldószer- és vizes alapú bevonatok

- Nagy szilárdanyag-tartalmú poliuretán bevonatok

- Tűzálló bevonatok

- Többkomponensű bevonatok

- Elasztomerek és más anyagok!

JELLEMZŐ ALKALMAZÁSOK:

Kisebb felületek vagy karcok, anyák, csavarok, peremek, 

csövek, szelepek, elektromos szekrények, ajtók, keretek, 

létrák, sínek, hétvégi házak, acél szerkezeti elemek, 

részegységek felületének javítása, ütemezett feladatok 

elvégzése és számos egyéb alkalmazás!

Twist-N-Seal csatlakozó

-  Lehetővé teszi több tartály csatlakoztatását 

nagyobb volumenű munkák esetén

-  Védelmet nyújt a szennyezőanyagok ellen, 

és megakadályozza a kifröccsenést

Spray-N-Throw™ tartályrendszer

-  Az eldobható, 1,3 literes fedél- és nejlon betétrendszer gyakorlatilag 

szükségtelenné teszi a tisztítást

-  A tömített tartály védi az anyagot és minimálisra csökkenti a kifröccsenés 

veszélyét

- Bármilyen szögben szórhatja az anyagot – akár felfelé is!

Hordozópánt 360° ProSwivel megoldással

- Egyszerűbbé teszi a festékszóró mozgatását

- Kiegyensúlyozott kialakítás

ProConnect™

- Szerszámok nélkül kezelhető szivattyúrögzítő rendszer

- Segítségével pillanatok alatt eltávolíthatja vagy cserélheti a szivattyút!

- Nagy teljesítményű bevonatoknál nélkülözhetetlen tartozék

Standard RAC X™

Elfordítható fúvóka és fúvókatartó

-  Kompatibilis a standard Graco 

RAC® fúvókákkal, fúvókatartókkal 

és hosszabbítószárakkal

-  EasyOut™ fúvókaszűrő – 

folyamatosabb munka, 

ritkább eltömődés

Földelő vezeték 

7,6 m

Ha ezt használja ...  Erre lesz SZÜKSÉGE!

Anyagok és alkalmazások

Tekintse meg videónkat 

a következő webhelyen: 

http://10.graco.eu.com
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28 V-os nagy teljesítményű lítiumion-akkumulátor

-  Maximális teljesítményt biztosít, így a legsűrűbb anyagok 

is felvihetők a felületre

- Egy töltéssel akár 3,8 liter anyag szórható a berendezéssel

JÓ TUDNI
FullFlo™ nyomásszabályozó

-  Teljes mértékben állítható a kívánt felületminőség 

érdekében

- Vastag- és vékonybevonatokra optimalizált

- Könnyen leolvasható kijelző

Az XForce HD által kínált előnyök

TAKARÍTSON MEG FESTÉKET - OLDÓSZERT - IDŐT
Az XForce HD lehetővé teszi a fedőréteg egy rétegben 
történő airless felvitelét, ezáltal szükségtelenné 
teszi az ecseteknél és hengereknél gyakran szükséges 

többrétegű alkalmazást. Ráadásul ez a nagy 

teljesítményű kézi szóróberendezés kiváltja a nagyobb 

airless berendezések használatát, ha csak kis felületen 

van szükség szórásra. Ez a kisebb volumenű munkálatok 

és javítások elvégzésének leggyorsabb módja. Akár 

percek alatt elvégezhetők olyan munkálatok, amelyekhez 

korábban órákra volt szükség, ezáltal időt, pénzt és 

festéket takaríthat meg.

*  Az Egyesült Államokban érvényben lévő normaidők és anyagköltség alapján 

(161 USD és 233 USD).

ProGuard™

-  Az integrált védelmi rendszer 

folyamatosan figyeli a szóróberendezés 

működését

-  Szórás közben LED lámpák jelzik 

az aktuális státuszt

-  Túlmelegedés vagy túl nagy nyomás 

kialakulása előtt a rendszer automatikusan 

kikapcsolja a szóróberendezést

! TIPP
Bővítse a berendezés lehetőségeit 

a HD hosszabbítószárak és a 180°-ban 

állítható szórófej alkalmazásával.

HD szénkefe nélküli motor

Nagy teljesítmény, 

hosszú élettartam

A = Alapanyag O = Oldószer

KÖVETELMÉNYEK XForce HD Hagyományos 

airless

Görgő/

Ecset

Gyors alkalmazás

Egyetlen réteg elég

Kiváló felületminőség

Előkészületek egyszerűsége

Gyors tisztítás

Egyszerű hordozhatóság

kontra

Hagyományos airless

Az XForce HD 68%/munka megtakarítást tesz lehetővé* Az XForce HD 75%/munka megtakarítást tesz lehetővé*

Hagyományos
Airless

A 3,8 l

O 18,9 l

A 1,9 l

O 0,9 l

A 2,9 l

O 0,9 l

A 1,9 l

O 0,9 l
1 óra

20 perc 20 perc 20 perc3 óra

XForce HD

Időtartam IdőtartamAnyagok Anyagok

Henger/
Ecset

XForce HD

Henger/Ecset

MEGTAKARÍTÁS

MEGTAKARÍTÁS



XFORCE HD
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Maximalizálja termelékenységét!

A berendezést megtalálhatja itt:

XFORCE™ HD tartozékok
Hozza ki legtöbbet XForce HD berendezéséből az XForce HD tartozékok segítségével

Rendelési szám: Európai változat

 UK / IT / DK / CH

Max. fúvókaméret

Szállított mennyiség

Anyag- és oldószer-kompatibilitás

Max. nyomás - bar (PSI)

2 db 28 V-os lítiumion-akkumulátor

Akkumulátortöltő

Anyagtartály

Termékjellemzők

Szűrők
A jobb felületminőség és a ritkább fúvóka eltömődések érdekében

16P170  Szürke – 30 Mesh (10 csomag)

16P171  Fekete – 60 Mesh (10 csomag)

16P172  Kék – 100 Mesh (10 csomag)

Hosszabbítószárak, fúvóka és fúvókatartó nem része 
a készletnek
Bővítse lehetőségeit ...

287019  10 inches fúvókabővítés RAC X HandTite™ 

fúvókatartóval

235486  Easy Turn 180°-ban elforgatható szórófej

Akkumulátor - 28 V-os lítiumion-akkumulátor
16P173  28 V-os lítiumion-akkumulátor

- Csereakkumulátorral több mint 7,5 liter festék szórható ki.

- Teljesen feltöltött akkumulátorral, folyamatosan működtetve 

 3,75 liter festék vihető fel.

- 45 perc alatt 80%-os teljesítményszintre tölthető.

Akkumulátortöltő
Egy további töltővel csökkenthető az állásidő, hiszen két 

töltővel egyszerre két akkumulátor tölthető. 

Az akkumulátor-töltöttséget jelző lámpa jelzi az akkumulátor 

töltöttségének szintjét.

16P178  28 V-os akkumulátortöltő, 240 V

Pump Armor™

A tárolás során hagyjon megfelelő folyadékot a szivattyúban, 

így elkerülheti a beszáradást és az eltömődést.

253574 1 liter

245133 3,8 liter

XForce HD szivattyú
16P164 Az extra szivattyú minimálisra csökkenti 

az állásidőt. És befér a tartódobozba!

 A csereszivattyú a következőt tartalmazza:

 Szivattyúegység (fúvóka, meghajtó modul 

vagy tartály nélkül)

Fedelek, nejlon betétek, csatlakozók és tartály
16P165  Spray-N-Throw fedelek és nejlon betétek 

(mindegyikből 25 db)

16P166  Spray-N-Throw fedelek (25 csomag)

16P167  Twist-N-Seal csatlakozók (6 csomag)

16P169  Tartály

XForce HD indulókészlet
16P168 Akár 7,6 liter anyag tárolására alkalmas, 

amely megszakítás nélkül vihető fel 

a felületre

Tartalma: Szűrők (x6) - fedelek (x25) - nejlon betétek 

(x25) - tartályok (x5) - csatlakozók (x6)

AZONNAL HASZNÁLHATÓ

Az XForce használatra készen kerül Önhöz.

Az XForce HD a következőket foglalja magában:

- RAC X™ 517 fúvóka és fúvókatartó

- (2) 28 V-os lítiumion-akkumulátor

- 28 V-os lítiumion-akkumulátor töltő

- (6) Spray-N-Throw fedelek

- (6) Spray-N-Throw nejlon betétek

- HD tartódoboz

- Földelővezeték és vállpánt

- Twist-N-Seal csatlakozó

- (2) tartály

† Graco szabadalmak: 16N654 számú részegység szabadalmi bejegyzése folyamatban

XFORCE HD

16N655

16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695

0,009" - 0,025"

Gyári beállítás

Nagy teljesítményű

276 (4000)

16P173

16P178

1,3 l (44 oz)


