
Kraftig uppladdningsbar färgspruta 

optimerad för rostskyddsfärger och sjöfartsfärger

XFORCE
™ HD

•  Professionellt sprutningssystem för bättringsmålning som ger perfekt finish, matchar originalfinishen 
och sparar material och lösningsmedel.

•  Suverän bärbarhet som helt ändrar sättet att arbeta. Mindre projekt som tidigare tog flera timmar 
kan nu utföras på några minuter.

• Klar att användas på några sekunder, sprutmålar de flesta vanliga rostskyddsfärger utan att förtunnas.

FÖRDELAR MED XFORCE HD



Med XForce introducerar Graco
®

 

ännu en revolutionerande teknik 

som snabbt kommer att förändra 

hur bättringsmålning utförs inom 

rostskyddsmålning.

XFORCE HD:

DET PERFEKTA KOMPLEMENTET 

TILL DIN STORA HÖGTRYCKSFÄRGSPRUTA

Oavsett om du utför bättringar, behöver göra 

punktinsatser eller helt enkelt har en liten 

del eller ett litet område som ska målas, så 

blir jobbet mycket enklare! Nya XForce HD 

är konstruerad för sprutning av de tuffaste 

rostskyddsfärgerna och ytskikten.

Tack vare den beprövade ProSpray-tekniken 

kan XForce leverera Gracos professionella 

kolvpumpsdesign i en smidig och portabel 

lösning som ger dig friheten att sprutmåla med 

högkvalitativ finish överallt där det behövs!

XForce HD är konstruerad för att klara de 

mest krävande arbetsplatsförhållandena 

och se till att jobbet blir gjort – SNABBT och 

LÖNSAMT!

XFORCE™

 HD

SPRUTBARA MATERIAL:

-  Epoxigrundfärger och -täckfärger med hög torrhalt 

– upp till 100 %

- Lösningsmedelsburna och vattenburna färger

- Polyuretantäckfärger med hög torrhalt

- Brandskyddsfärger

- Flerkomponentsfärger

- Elastomerer och mycket annat!

VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Sprutmålning av mindre ytor och bättring av repor, 

muttrar, bultar, flänsar, rör, ventiler, elskåp, dörrar, 

karmar, stegar, skenor, komponenter i stålstrukturer, 

delar av reparationsytor, rutinunderhåll och mycket 

annat!

Twist-N-Seal-skruvkork

-  Gör att du kan använda flera koppar för 

större jobb

-  Förhindrar föroreningar och spill

Spray-N-Throw™-koppsystem

-  Engångssystem med lock och sil (1,3 l) som i princip eliminerar 

behovet av rengöring

- Den förslutna koppen skyddar materialet och minimerar samtidigt spill

- Spruta från alla vinklar – t.o.m. upp och ned!

Bärrem med 360° ProSwivel

- Gör det lätt att bära mellan olika jobb

- Balanserad utformning

ProConnect™

- System för att avlägsna och installera pumpen utan verktyg

-  Gör att du kan avlägsna och byta ut pumpen på bara några 

sekunder!

- Ett måste när du jobbar med ytskikt för höga prestanda

Standard RAC X™

Vändbart munstycke och skydd

-  Kan användas med Graco 

RAC®-munstycken, -skydd och 

-förlängningar i standardutförande

-  EasyOut™-munstycksfiltret gör 

att du kan spruta längre utan 

stopp i munstycket

7,6 m 

jordningsledning

Om du använder denna ... BEHÖVER du denna!

Material och tillämpningar

Titta på våra 

instruktionsvideoklipp på: 

http://10.graco.eu.com
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28 V-litiumjonbatteripack med hög effekt

-  Framtagna för maximal effekt för sprutmålning 

av de mest krävande materialen

- Spruta upp till 3,8 l per batteribyte

BRA ATT VETA
FullFlo™-tryckkontroll

- Fullt justerbar för att ge den finish du behöver

- Optimerad för både tjocka och tunna ytskikt

- Lätt avläsbar mätartavla

Fördelar med XForce HD

SPARA MATERIAL, LÖSNINGSMEDEL OCH TID
Tack vare att XForce HD har kapacitet att leverera 

högtrycksfinish med bara ett skikt färg så 
elimineras behovet av flera strykningar, vilket 

brukar behövas om man använder pensel och 

roller. Den här kraftfulla och handhållna sprutan 

eliminerar dessutom behovet av att fylla på större 

sprututrustningar bara för att måla mindre områden. 

Det finns inget snabbare sätt att utföra småjobb 

och bättringar. Jobb som tidigare tog flera timmar 

kan nu utföras på några minuter, vilket sparar tid, 

pengar och material.

*  Baseras på amerikansk arbetstid och materialkostnad motsvarande 161 $ 

respektive 233 $.

ProGuard™

-  Inbyggt skyddssystem som 

kontinuerligt övervakar 

sprututrustningen

-  Dubbla lysdiodsindikatorer ger direkt 

återkoppling under sprutningen

-  Stänger automatiskt av sprutan 

för att skydda mot överhettning eller 

för högt tryck

! TIPS

Öka räckvidden med HD-förlängningar och ett 

spruthuvud som kan justeras 180°.

HD-motor utan kol

Ger höga prestanda 

och lång livslängd

M = Material L = Lösningsmedel

KRAV XForce HD Traditionell 

högtrycksspruta

Roller/

Pensel

Snabb applicering

Täckning med bara ett skikt

Finish av högsta kvalitet

Snabb installation

Snabb rengöring

Lätt att ta med sig

jämfört med

Traditionell högtrycksspruta

XForce HD sparar 68 % per jobb* XForce HD sparar 75 % per jobb*

Traditionell
högtrycksspruta

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 timme

20 min. 20 min. 20 min.3 timmar

XForce HD

Arbete ArbeteMaterial/
Förbrukningsartiklar

Material/
Förbrukningsartiklar

Roller/
Pensel

XForce HD

Roller/Pensel

BESPARINGAR

BESPARINGAR



XFORCE HD
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Maximera produktiviteten från början!

Återförsäljare:

Tillbehör för XFORCE™ HD
Använd XForce HD-tillbehören och få ut så mycket som möjligt av din XForce HD

Artikelnummer: Europeisk version

 UK / IT / DK / CH

Max. munstycksstorlek

Flöde

Material- och lösningsmedelskompatibilitet

Maxtryck - bar (PSI)

2 batterier - 28 V-litiumjonbatteripack

Laddare

Materialkopp

Tekniska data

Filter
Ger bättre finish och färre stopp i munstycket

16P170  Grå – 30 mesh (10-pack)

16P171  Svart – 60 mesh (10-pack)

16P172  Blå – 100 mesh (10-pack)

Förlängningar, munstycke och skydd ingår ej
Öka din räckvidd ...

287019  10 i munstycksförlängning med 

RAC X HandTite™-skydd

235486  Lättjusterat sprutmunstycke som 

kan riktas 180°

Batteri - 28 V-litiumjonbatteripack
16P173  28 V-litiumjonbatteripack

- Lägg till ett extra batteri för sprutning av mer än 7,5 liter.

- Ett fulladdat batteri ger 3,75 liters kontinuerlig sprutmålning.

- Laddningstid 45 minuter för 80 % prestanda.

Laddare
Lägg till en extra laddare så kan du ladda två batterier 

samtidigt och på så sätt undvika stillestånd. 

Lampor indikerar laddningsprocessen.

16P178  Laddare för 28 V-batteripack, 240 V

Pump Armor™

Använd skyddsvätska för att undvika att pumpen sätts igen 

efter förvaring.

253574 1 liter

245133 3,8 liter

XForce HD-pump
16P164 Eliminera stilleståndstiden genom att ha en 

extra pump till hands. Får till och med plats 

i förvaringsväskan!

 Ersättningspumpen inkluderar:

 Pumpdel (utan munstycke, drivmodul 

eller kopp)

Lock, silar, skruvkorkar och kopp
16P165  Spray-N-Throw-lock och -silar (25 av varje)

16P166  Spray-N-Throw-lock (25-pack)

16P167  Twist-N-Seal-skruvkorkar (6-pack)

16P169  Kopp

XForce HD-startkit
16P168 Gör att du kan ha upp till 7,6 liter 

material redo att användas till avbrottsfri 

sprutmålning

Inkluderar Filter (x6) - lock (x25) - silar (x25) - 

koppar (x5) - skruvkorkar (x6)

KLART ATT MÅLA

XForce HD levereras komplett och klar för användning.

XForce HD inkluderar:

- RAC X™ 517-SwitchTip och -skydd

- (2) 28 V-litiumjonbatteripack

- Laddare för 28 V-litiumjonbatterier

- (6) Spray-N-Throw-lock

- (6) Spray-N-Throw-silar

- HD-förvaringsväska

- Jordningsledning och bärrem

- Twist-N-Seal-skruvkork

- (2) Koppar

† Graco-patent: Art.nr 16N654 patentsökt

XFORCE HD

16N655

16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695

0,009" - 0,025"

Fabriksinställd

Kraftig

276 (4000)

16P173

16P178

1,3 l


