
CLASSIC PC

Painter - Professional Airless Applications
CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC

Udvalg af mindre elektriske Airless-anlæg  
til den professionelle maler

• Perfekt til små og mellemstore projekter i hjemmet og mindre erhvervsprojekter

• Gracos ”Big-teknologi” i kompakt udgave

•  Bliv færdig med hvert eneste projekt, hver eneste dag,  
takket være det hurtige pumpeudskiftningssystem ProConnect™

FORDELE TIL DEN PROFESSIONELLE



 Det bedste køb inden for mindre elektriske anlæg!

CLASSIC PC

Variabel trykregulering
(kun CLASSIC 390-modeller)

Positionsindikator muliggør gentagne 
indstillinger under påføring af lette  

til tungere materialer

CLASSIC er testet og godkendt til at sprøjte med en lang række laktyper, 
akrylmalinger, grundere, emaljer, fernis og indendørs akrylmalinger – 
direkte fra spanden.

Det perfekte anlæg til indendørs renovering i forbindelse med små 
boligprojekter og lettere erhvervsprojekter.

Se vores 
videoer om anvendelse på:  

http://www.contractorclub.com

Materialer og anvendelsesområder

Funktioner

BLIV FÆRDIG MED HVERT ENESTE PROJEKT, HVER DAG
Den næste generation af CLASSIC-anlæg er nu 
blevet opgraderet med ProConnect™. Det er et 
hurtigt og letanvendeligt system til udskiftning af 
farvesektionen under arbejde, og det gør de mest 
pålidelige, små elektriske anlæg endnu mere 
værdifulde.

390 CLASSIC PC med kulmotor er en solid arbejds-
hest, der er bygget til professionelle bygnings- 
malere, som er i opstartsfasen. Det er det perfekte 
sprøjtemaleanlæg til projekter i boliger.

Den dokumenterede Endurance™-pumpeteknologi 
på alle CLASSIC-modellerne betyder, at anlægget 
er perfekt til fagfolk, der ofte arbejder med et bredt 
udvalg af indendørsmaterialer.

CLASSICS 395/495 er det bedste valg, når du som 
professionel har brug for fremragende resultater, 
styring og ekstra komfort i dit daglige arbejde 
i boliger.

CLASSICS er udstyret med pistolen FTX™-E, motor 
med variabel hastighed samt SmartControl™ 1.0 
med elektronisk styring, så du får en jævn finish 
uanset tryk.

Alle Hi-Boy CLASSIC-modellerne findes i en vognud- 
gave med flere funktioner, der har pneumatiske 
dæk, direkte opsugning, støtteben, slangeholder 
og en værktøjskasse som ekstraudstyr.

Let at bære
Bærehåndtag med  
komfortgreb i gummi balancerer  
anlægget, så det holdes væk fra kroppen

Sugeslange med drejeled
-  Alle aluminiumkonstruktioner er holdbare, 

lette og rustbestandige
-  Slangen fjernes uden brug af værktøj, så der er 

nem adgang til indgangskuglen og rengøring
-  Drejeleddet gør det nemt at nå malerspande 

eller -bøtter

Ramme
- Står opret, så den ikke vælter bøtten med maling
-  Fastmonteret stor kop holder sugeslangen under transport,  

så eventuelle dryp opfanges



 
Easy-Out™-pumpefilter
-  Det store filterområde reducerer  

dysetilstopning og sikrer en finish  
i høj kvalitet

-  Filterdesignet sørger for rensning  
indefra og ud, så filtrene ikke  
kollapser

-  Lodret filterdesign betyder, at filteret helt  
enkelt fjernes sammen med hætten, så du undgår spild

Funktioner

! TIP

Når du har en ekstra pumpe 
klar, kan du altid blive færdig 
med dit projekt!

Eksklusive  
Hi-Boy-funktioner
- Tyk forkromning over stål gør anlægget modstandsdygtigt i barske miljøer
-  Det udtrækkelige håndtag fungerer også som slangeholder, så den oprullede slange nemt  
kan aftages

- Nem indsugning muliggør direkte opsugning fra spande med op til 30 liter maling
- Med TiltBack™ kan en enkelt mand nemt skifte spand

Luftdæk
- Ruller nemt over vanskeligt terræn

Løsn 
spændemøtrikken

Åbn lågen,  
og udtag pumpen

Afmonter slange  
og sugerør

Du udskifter nemt SELV pumpen i tre 
simple trin, hvis der opstår skader.

Slut med spildtid og udgifter  
til mandskab, der skal skifte  
eller reparere pumpen.

Hurtig pumpeudskiftning
-  Udskiftning på ét minut,  

på stedet
-  Nu kan du fortsætte arbejdet  

i stedet for at skulle vente  
på service

-  Der er ingen stifter eller smådele, 
der kan blive væk!

Funktioner

SmartControl™ 1.0
Med variabel hastigheds- 
regulering, så du opnår et  
jævnt påføringstryk.

321

NÅ ENDNU
LÆNGERE!

JetRoller™  
Det perfekte værktøj til renoveringer

Nå endnu længere med dit anlæg ved hjælp af  
JetRoller-systemet, og minimer påføringstiden ved  
at kombinere rulning og sprøjtemaling i én handling.
Bruger rulleoverflader på 18 og 25 cm, der er almindeligt 
tilgængelige.

Fordele: 
- Mindre sprøjtestøv
- Du skal ikke længere strække dig
- Du skal ikke længere dyppe rullen i spanden
-  Få afsluttet store jobs på den halve tid i forhold  

til traditionelle metoder

I sættet medfølger en aftagelig letvægtsrulleramme,  
50 cm forlænger, CleanShot™ Shut-Off™-ventil,  
Inline™-pistol, sprøjtedyse og dyseholder.

Materialebeholder
En praktisk 5,7 liter-beholder, der passer til alle anlægs

VÆRD AT VIDE
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Maksimer kvaliteten af finishen

CLASSIC PC - tilbehør 
Få mest ud af dit udstyr ved at bruge professionelt tilbehør

FTX™-E-pistoler
288438  FTX™-E-pistol med RAC X™ 517-dyse,  

RAC X-dyseholder og 2 filtre
262116  FTX™-E-pistol med RAC X™, 60 meshfilter,  

ingen dyse

Easy-Out™-pistolfiltre
257129  30 mesh, grå 287033  100 mesh, blå
287032  60 mesh, sort 257130  200 mesh, rød

Easy-Out™-pumpefiltre
246425  30 mesh, grå
246384  60 mesh, sort (= standard)
246382  100 mesh, blå
246383  200 mesh, rød

BlueMax™ II-slanger
214698  3/16" x 7,5 m  241272  1/4" x 20 m
240794  1/4" x 15 m  223771  1/4" x 30 m

Slangestudser
156971  1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"

Forslange (230 bar)
238358  3/16" x 0,9 m
238359  3/16" x 1,8 m
238959  3/16" x 1,4 m

Komplet farvesektion - ProConnect-farvesektion
17C489 Komplet farvesektion, passer til alle 

Classic PC-anlæg

ProGuard™+
24W090  230V, CEE 7/7, shuko
24W755  230V, IEC320, multicord

JetRoller™-system 0,5 m Heavy Duty-forlænger
med Inline™-pistol  uden Inline™-pistol
24V490 valse 18 cm 24V492 valse 18 cm
24V491 valse 25 cm 24V493 valse 25 cm
232123 1 m Heavy Duty-rør

Materialebeholder
288526 5,7 liter/stativversion
24B250 5,7 liter/hi-boy-version

RAC X-dyseforlængere
287019  25 cm  287021  50 cm
287020  40 cm  287022  75 cm

CleanShot™ RAC X™-stangpistol
287026  90 cm  287027  180 cm

Rullesæt til tykke materialer (komplet)
6880095  30 cm fast
098084  90-180 cm teleskop
098085  45-90 cm teleskop

Rullesæt
245397 Fast indendørsrulle 50 cm - EvenFlow™-

hoved 23 cm - Dæksel 12 mm -  
InLine™-pistol

Dyser og dyseholdere
FFAXXX  Grøn RAC X Fine Finish-dyse
PAAXXX  Professionel blå RAC X Airless dyse
WA12XX  RAC X WideRac, til store overflader
246215  RAC X-dyseholder

Væsker
206994  TSL™ 0,25 l
253574  Pump Armor™ 1 l (Rensevæske)

Specifikationer

ALLE ANLÆG LEVERES komplette og klar til brug med:  
FTX™-E-pistol til 4 fingre, filtre (pistol + søjle), 240794 BlueMax™ II-slange  
1/4" x 15 m, RAC X™ (PAA517)-dyse og -dyseholder.

CLASSIC 390 PC 
Hi-Boy 
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–

CLASSIC 390 PC 
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CLASSIC S 395 PC 
stativ
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–
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227 (3300) 
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19

7/8 TEFC DC
4000

–  
– /–
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CLASSIC S 495 PC 
Hi-Boy 

 
17E025
17E026

–
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0,025"
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1,0 TEFC DC

4000

✓ / ✓
 ✓ /✓

1,0

Varenumre:  til EURO-version (230 V) 
til Multicord-version (230 V) 
for Storbritannien (110 V)

Max. arbejdstryk - bar (PSI)
Maks. maleflow - l/min. (gpm)
Maks. dysestørrelse - 1 pistol
Vægt - kg
Motorklassificering - hk
Minimum generatorkrav - W

Funktioner: TiltBack™ / spandkrog
 Værktøjskasse / slangeholder
 SmartControl™-version


