
Ekstra kraftig oppladbar høytrykksmalesprøyte 

for korrosjonsbeskyttelse i industri og marine miljøer 

XFORCE
™ HD

•  Profesjonell høytrykkssprøyte for utbedringsarbeider som gir perfekt resultat, 
matcher den originale finishen og sparer materiale og løsemidler.

•  Fullstendig bærbar, en helt ny måte å jobbe på. Små prosjekter som tidligere tok flere timer, 
tar nå noen minutter.

•  Klar til bruk på sekunder, sprøyter de fleste typer korrosjonsbeskyttende belegg tilstrekkelig 
med ett strøk.

FORDELER MED XFORCE HD



Graco
®

 presenterer XForce HD, nok 

en revolusjonerende teknologi som vil 

medføre en rask endring av hvordan 

utbedringsjobber innen korrosjons-

beskyttelse utføres.

XFORCE HD:

DET PERFEKTE SUPPLEMENT 

TIL DIN STORE HØYTRYKKSSPRØYTE

Jobben blir enklere, uansett om du skal gjøre 

ferdig detaljer, utføre punktreparasjoner eller 

bare har et lite område eller en liten del som 

skal males! Nye XForce HD er konstruert for 

å sprøyte de tøffeste korrosjonsbeskyttende 

materialer.

XForce HD benytter den velprøvde ProSpray-

teknologien. Gracos profesjonelle stempel-

pumpekonstruksjon i denne håndholdte 

maskinen gir deg den effekten og friheten du 

trenger for å oppnå sprøyteresultat med høy 

kvalitet – overalt!

XForce HD er konstruert for å tåle de mest 

krevende arbeidsforhold, og får jobben gjort 

– RASKT og LØNNSOMT!

XFORCE™

 HD

SPRØYTEMATERIALER:

-  Epoksyprimere og belegg med høyt tørrstoffinnhold 

– inntil 100% tørrstoffinnhold

- Løsemiddel- og vannbasert maling

- Polyuretanbelegg med høyt tørrstoffinnhold

- Brannhemmende belegg

- Flerkomponentbelegg

- Elastomer og mye mer!

TYPISKE BRUKSOMRÅDER:

For sprøyting av små overflater eller reparasjon av 

riper, mutre, bolter, flenser, rør, ventiler, koblingsbokser, 

dører, rammer, stiger, skinner, stålkonstruksjoner, 

overflatereparasjoner og mye mer!

Twist-N-Seal-plugg

-  Gjør det mulig å bruke flere beholdere til 

større jobber

-  Beskytter mot forurensning og søl

Spray-N-Throw™ beholdersystem

-  Lokk- og innleggssystem på 1,3 ltr for engangsbruk, noe som 

praktisk talt eliminerer rengjøring

-  Forseglet beholder beskytter materialet og reduserer søl til 

et minimum

- Sprøyt i alle retninger – også opp-ned!

Bærestropp med 360° ProSwivel

- Gjør det lett å frakte maskinen fra jobb til jobb

- Balansert konstruksjon

ProConnect™

- Pumpesystemet kan demonteres uten bruk av verktøy

- Gjør det mulig å fjerne og erstatte pumpen på sekunder!

- En nødvendighet når man håndterer tykke belegg

Standard RAC X™

Vendbar dyse og dyseholder

-  Du kan bruke standard 

Graco RAC® dyser, dyseholdere 

og forlengere

-  EasyOut™ dysefilter gir mindre 

tilstopping i dysene

Jordingsstropp 

7,6 m

Hvis du bruker denne ... TRENGER du denne!

Materialer og bruksområder

Se våre 

påføringsvideoer på: 

http://10.graco.eu.com
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28 V høyeffekts litium-ion PowerPack batterier

-  Konstruert for maksimal effekt ved sprøyting av svært 

krevende materialer

- Sprøyter inntil 3,8 ltr pr. batterilading

GODT Å VITE
FullFlo™ trykkregulering

- Fullt justerbar for å oppnå ønsket finish

- Optimalisert for både tykke og tynne materialer

- Lettlest visning

Fordeler med XForce HD

SPAR MATERIALE – LØSEMIDDEL – TID
XForce HD gir mulighet til høytrykksfinish med 
bare ett strøk. Den eliminerer derfor behovet for 
flere strøk, noe som ofte kreves ved bruk av pensel 

eller rulle. Denne kraftige, håndholdte sprøyten 

eliminerer også behovet for å måtte rengjøre større 

utstyr etter bare å ha sprøytet små områder. Det 

er den raskeste metoden du kan fullføre jobber 

og foreta reparasjoner på. Jobber som tidligere 

tok flere timer å fullføre kan du nå gjøre ferdig på 

minutter – slik at du sparer tid, penger og materiale.

*  Basert på amerikanske timepriser og materialkostnader på hhv. 161$ 

og 233 $

ProGuard™

-  Innebygget beskyttelsessystem som 

kontinuerlig overvåker sprøytingen

-  Doble LED-indikatorer gir umiddelbar 

tilbakemelding under sprøyting

-  Slår automatisk av sprøyten for 

å beskytte mot termisk overbelastning 

eller for høyt trykk

! TIPS

Utvid rekkevidden med HD-forlengere og et 180° 

justerbart sprøytehode!

HD børsteløs motor

Gir høy ytelse 

og lang levetid

M = Materiale L = Løsemiddel

KRAV XForce HD Tradisjonelt 

Høytrykk

Rulle/

Pensel

Rask påføring

Dekning med ett strøk

Høykvalitetsfinish

Rask klargjøring

Rask rengjøring

Lett å flytte

i forhold til

Tradisjonelt Høytrykk

XForce HD sparer 68% av jobbkost* XForce HD sparer 75% av jobbkost*

Tradisjonelt
Høytrykk

M 3,8 ltr

L 18,9 ltr

M 1,9 ltr

L 0,9 ltr

M 2,9 ltr

L 0,9 ltr

M 1,9 ltr

L 0,9 ltr
1 time

20 min 20 min 20 min3 timer

XForce HD

Arbeid ArbeidMateriale/forsyninger Materiale/forsyninger

Rulle/
Pensel

XForce HD

Rulle/Pensel

BESPARELSE

BESPARELSE
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Oppnå maksimal produktivitet – hele veien!

Du kjøper denne maskinen hos:

XFORCE™ HD Tilbehør
Få mest mulig ut av din XForce HD ved å bruke XForce HD tilbehør

Delenummer: Euro-versjon

 UK / IT / DK / CH

Max dysestørrelse

Væskeflyt

Materiale- og løsemiddelforenlighet

Max trykk - bar (PSI)

2 batterier - 28 V litium-ion PowerPack

Batterilader

Materialbeholder

Spesifikasjoner

Filter
For bedre finish og mindre tilstopping i dysene

16P170  Grå – 30 Mesh (10-pakning)

16P171  Svart – 60 Mesh (10-pakning)

16P172  Blå – 100 Mesh (10-pakning)

Forlengere, dyser og dyseholdere - ikke inkludert
Utvid rekkevidden ...

287019  25 cm dyseforlenger med 

RAC X HandTite™ dyseholder

235486  Easy Turn 180° retningsdyse

Batteri - 28 V litium-ion PowerPack batteri
16P173  28 V litium-ion PowerPack batteri

- Legg til et ekstra batteri hvis du skal sprøyte jobber 

 som krever over 7,5 liter

- Ett fulladet batteri sprøyter inntil 3,75 liter ved 

 kontinuerlig sprøyting

- Ladetiden for 80% ytelse er 45 minutter

Batterilader
Legg til en lader for å redusere ventetiden ved å lade 

to batterier samtidig. Lysindikator overvåker og viser 

ladeprosessen.

16P178  28 V PowerPack batterilader, 240 V

Pumpe-Balsam™

Pumpe-Balsam beskytter pumpen under lagring.

253574 1 liter

245133 3,8 liter

XForce HD pumpe
16P164 Eliminerer dødtid i arbeidet ved at du har en 

ekstra pumpe tilgjengelig. Den passer til og 

med i oppbevaringskofferten!

 Pumpe nr. 2 inneholder:

 Pumpedel (uten dyse, drivmodul og beholder)

Lokk, Beholderinnlegg, Plugger og Beholder
16P165  Spray-N-Throw lokk og beholderinnlegg 

(25 av hver)

16P166  Spray-N-Throw lokk (25-pakning)

16P167  Twist-N-Seal-plugger (6-pakning)

16P169  Beholder

XForce HD startpakke
16P168 Gjør det mulig å ha opptil 7,6 liter 

materiale klart, slik at du kan sprøyte 

uavbrutt

Inkluderer: Filter (x 6) - Lokk (x 25) - Beholderinnlegg 

(x 25) - Beholdere (x 5) - Plugger (x 6)

KLAR TIL BRUK

XForce HD leveres komplett og klar til bruk.

XForce HD inkluderer:

- RAC X™ 517 vendbar dyse og dyseholder

- (2) 28 V litium-ion PowerPack batterier

- 28 V litium-ion batterilader

- (6) Spray-N-Throw lokk

- (6) Spray-N-Throw beholderinnlegg

- HD oppbevaringskoffert

- Jordingsstropp og bærestropp

- Twist-N-Seal plugg

- (2) beholdere

† Graco-patenter: Delenr. 16N654 patentsøkt

XFORCE HD

16N655

16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695

0,009" - 0,025"

Fast

Ekstra kraftig

276 (4000)

16P173

16P178

1,3 ltr


