
Pulverizator fără fir şi fără aer comprimat, 

de mare capacitate, optimizat pentru învelişuri protectoare şi maritime

XFORCE™ HD

•  Pulverizator profesional fără aer comprimat pentru retuşuri, asigură o finisare perfectă, 
potrivită cu vopseaua iniţială, făcând economie de material şi solvent.

•  Portabilitate de excepţie, schimbare radicală a modului de realizare a lucrărilor. 
Proiectele mici care înainte necesitau mai multe ore, acum pot fi realizate în doar câteva minute.

•  Gata să pulverizeze vopseaua în câteva secunde, pulverizează majoritatea învelişurilor protectoare 
printr-o singură aplicare.

AVANTAJELE XFORCE HD



Prin lansarea pulverizatorului XForce, 
Graco® introduce o nouă tehnologie 
revoluţionară, care va schimba rapid 
modul în care se realizează retuşurile 
în lucrările de aplicare a învelişurilor 
de protecţie.

XFORCE HD:
COMPLETAREA PERFECTĂ PENTRU
PULVERIZATORUL DUMNEAVOASTRĂ
FĂRĂ AER COMPRIMAT, DE MARE CAPACITATE

Indiferent dacă realizaţi lucrări de retuşare pentru 

remedierea viciilor aparente, executaţi reparaţii 

locale sau pur şi simplu trebuie să vopsiţi 

o suprafaţă sau zonă mică, munca dumneavoastră 

va deveni mult mai uşoară! Noul XForce HD 

este conceput pentru a pulveriza cele mai dure 

învelişuri protectoare şi materiale anticorozive.

Beneficiind de tehnologia testată ProSpray, 

XForce vă pune la dispoziţie conceptul profesional 

de pompare cu piston de la Graco, oferindu-vă 

puterea şi libertatea de a realiza o finisare de 

calitate superioară prin pulverizare fără aer 

comprimat, oriunde este necesar!

Conceput pentru a face faţă celor mai dificile 

condiţii de lucru, XForce HD îşi face treaba – 

RAPID şi PROFITABIL!

XFORCE™
 HD

MATERIALE PULVERIZABILE:

-  Învelişuri şi grunduri epoxidice cu conţinut solid ridicat – 

până la 100% conţinut solid

- Învelişuri pe bază de solvenţi şi apă

- Învelişuri poliuretanice cu conţinut solid ridicat

- Învelişuri ignifuge

- Învelişuri compuse

- Elastomerice şi multe altele!

APLICAŢII SPECIFICE:

Pentru pulverizarea pe suprafeţe mici, retuşarea 

zgârieturilor, aplicarea pe piuliţe, şuruburi, flanşe, ţevi, vane, 

dulapuri electrice, uşi, tocuri, scări, şine, discontinuităţi 

ale învelişului protector anticoroziv, elemente de oţel 

profilat, repararea pieselor de suprafaţă, remedierea viciilor 

aparente şi multe altele!

Dop Twist-N-Seal

-  Permite montarea mai multor recipiente 

pentru lucrări mai mari

-  Protejează împotriva contaminării şi 

scurgerilor

Sistem cu recipient Spray-N-Throw™

-  Sistemul cu capac şi garnitură de protecţie de unică folosinţă, de 1,3 L 

(44 oz), elimină în principiu necesitatea curăţării

- Recipientul etanş protejează materialul, reducând la minimum scurgerile

- Pulverizare în orice unghi – chiar şi întors!

Curea pentru transport cu 360° ProSwivel

- Permite transportul uşor între locurile de aplicare

- Design echilibrat

ProConnect™

- Sistem de scoatere şi instalare a pompei fără scule

- Permite scoaterea şi înlocuirea pompei în câteva secunde!

- Absolut indispensabil pentru învelişurile de înaltă performanţă

Duză reversibilă şi gardă 

de siguranţă RAC X™ standard

-  Compatibil cu duzele, gărzile 

de siguranţă şi extensiile standard 

Graco RAC®

-  Filtrul pentru duză EasyOut™ 

asigură continuitatea pulverizării, 

reducând formarea dopurilor 

de reziduuri în duză

Cablu de 

împământare de 

7,6 m (25 ft)

Dacă folosiţi ... Aveţi NEVOIE de acest pulverizator!

Materiale şi aplicaţii

Vizionaţi fi lmele care prezintă 

procesul de aplicare accesând: 

http://10.graco.eu.com
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Seturi acumulatori Li-ion 28V

-  Conceput pentru o putere maximă de pulverizare a celor mai 

dificile materiale

- Pulverizare de până la 3,8 L (1 galon) cu un acumulator încărcat

DE REŢINUT
Controlul presiunii FullFlo™

- Complet reglabil pentru a obţine finisarea dorită

- Optimizat pentru învelişuri subţiri şi groase

- Ecran uşor de citit

Avantajele XForce HD

ECONOMISIŢI MATERIAL – SOLVENT – TIMP
Având capacitatea de a asigura rapid o finisare fără 

aer comprimat, într-un singur strat, atât de căutată, 

XForce HD elimină necesitatea aplicării mai multor 
straturi, deseori necesare în cazul utilizării pensulelor 

sau trafaletelor care creează murdărie. Acest pulverizator 

puternic, de mână, elimină, de asemenea, necesitatea 

murdăririi inutile a echipamentelor fără aer comprimat de 

dimensiuni mai mari pentru pulverizarea unor suprafeţe 

mici. Reprezintă metoda cea mai rapidă de realizare 

a lucrărilor mici şi de retuşare. Proiectele care înainte 

necesitau mai multe ore, acum pot fi realizate în doar 

câteva minute – economisind timp, bani şi material.

*  Pe baza costurilor cu forţa de muncă şi materialele din SUA, reprezentând 161$ 

şi respectiv 233$.

ProGuard™

-  Sistemul de protecţie încorporat 

monitorizează permanent funcţionarea 

pulverizatorului

-  Indicatoarele duale cu LED asigură un 

răspuns instantaneu în timpul operaţiunii 

de pulverizare

-  Asigură oprirea automată a pulverizatorului 

pentru protecţie împotriva suprasarcinii 

termice sau a suprapresiunii

! RECOMANDARE
Extindeţi-vă raza de acţiune cu ajutorul extensiilor HD 

şi a capului de pulverizare ajustabil la 180°.

Motor HD fără perii

Asigură o înaltă 

performanţă şi o durată 

lungă de exploatare

M = Material S = Solvent

CERINŢE XForce HD Pulverizator tradiţional 

fără aer comprimat

Trafalet/

Perie

Aplicare rapidă

Acoperire într-un singur strat

Finisare de înaltă calitate

Montare rapidă

Curăţare rapidă

Portabilitate uşoară

comparativ cu

Pulverizator tradiţional 
fără aer comprimat

XForce HD realizează economii de 68%/lucrare* XForce HD realizează economii de 75%/lucrare*

Tradiţional
Fără aer comprimat

M 3.8 l

S 18.9 l

M 1.9 l

S 0.9 l

M 2.9 l

S 0.9 l

M 1.9 l

S 0.9 l
1 oră

20 min. 20 min. 20 min.3 ore

XForce HD

Manoperă ManoperăMaterial/Accesorii Material/Accesorii

Trafalet/
Perie

XForce HD

Trafalet/Perie

ECONOMII

ECONOMII



XFORCE HD
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Maximizaţi-vă productivitatea încă de la început!

Acest produs poate fi găsit la:

Accesorii XFORCE™ HD
Beneficiaţi la maximum de XForce HD, utilizând accesoriile noastre XForce HD

Cod produs: Versiunea Euro

 UK / IT / DK / CH

Dimensiunea maximă a duzei

Debit

Compatibilitate materiale şi solvenţi

Presiune maximă - bar (PSI)

2 acumulatori - set acumulatori Li-ion 28V

Încărcător acumulator

Recipient pentru material

Specificaţii

Filtre
Pentru o finisare mai bună şi mai puţine înfundări ale duzei

16P170  Gri – sită 30 (set de 10 bucăţi)

16P171  Negru – sită 60 (set de 10 bucăţi)

16P172  Albastru – sită 100 (set de 10 bucăţi)

Extensii, duză şi gardă de siguranţă neincluse
Extindeţi-vă raza de acţiune ...

287019  Extensie duză de 10 in. cu gardă de siguranţă 

RAC X HandTite™

235486  Duză de pulverizare direcţională cu rotire 

uşoară la 180°

Acumulator - set acumulatori Li-ion 28V
16P173  Set acumulatori Li-ion 28V

- Folosiţi un acumulator suplimentar pentru pulverizări care 

 necesită mai mult de 7,5 litri de vopsea.

- Un acumulator complet încărcat permite pulverizarea continuă 

 a 3,75 litri de vopsea.

- Timpul de încărcare pentru funcţionarea acumulatorului la 

 o capacitate de 80% este de 45 de minute.

Încărcător acumulator
Pentru a reduce timpul necesar încărcării, folosiţi un încărcător 

pentru doi acumulatori. Indicatorul luminos permite monitorizarea 

şi vizualizarea procesului de încărcare.

16P178  Încărcător set acumulatori 28V, 240V

Pump Armor™

Utilizaţi lichidul pentru depozitare pentru a evita înfundarea 

pompei la o nouă utilizare.

253574 1 litru

245133 3,8 litri

Pompă XForce HD
16P164 Elimină timpii morţi cu ajutorul pompei 

suplimentare disponibile. Încape chiar şi în cutia 

de depozitare!

 Pompa dispune de următoarele piese de schimb:

 Corpul pompei (fără duză, modul de acţionare 

sau recipient)

Capace, saci de protecţie, dopuri şi recipient
16P165  Capace şi saci de protecţie Spray-N-Throw 

(25 de bucăţi fiecare)

16P166  Capace Spray-N-Throw (set de 25 de bucăţi)

16P167  Dopuri Twist-N-Seal (set de 6 bucăţi)

16P169  Recipient

Set de pornire XForce HD
16P168 Vă permite să dispuneţi de până la 7,6 litri 

(2 galoane) de material gata de utilizare 

pentru o pulverizare neîntreruptă

Include: Filtre (x6) - Capace (x25) - Saci de Protecţie 

(x25) - Recipiente (x5) - Dopuri (x6)

GATA DE PULVERIZARE

XForce HD este livrat complet şi gata de pulverizare.

XForce HD include:

- duză SwitchTip şi gardă de siguranţă RAC X™ 517

- (2) seturi de acumulatori Li-ion 28V

- încărcător pentru acumulatori Li-ion 28V

- (6) capace Spray-N-Throw

- (6) saci de protecţie Spray-N-Throw

- cutie de depozitare HD

- cablu de împământare şi curea pentru transport

- dop Twist-N-Seal

- (2) recipiente

† Brevete Graco: Brevet în curs pentru piesa numărul 16N654

XFORCE HD

16N655

16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695

0,009" - 0,025"

Din fabricaţie

aplicaţii dificile

276 (4000)

16P173

16P178

1,3 l (44 oz)


