
Õhuvaba juhtmeta pihusti tööks rasketes tingimustes

XFORCE
™ HD

•  Järelviimistlustöödeks loodud õhuvaba profipihusti tagab suurepärase viimistluse ja sama pinna, 
mis algse pihustusviimistlusega, säästes seetõttu materjali ja lahustit.

•  Ülihea kaasas kanda, muudab täielikult seda, kuidas tööd teete. Väiksed projektid, 
millele kulus varem tunde, saavad nüüd tehtud minutitega.

•  Värvi pihustamiseks sekunditega valmis, pihustab levinuimaid värve ühe kattekihina.

XFORCE HD EELISED



Mudelit XForce esitledes toob Graco
®

 

teieni järjekordse revolutsioonilise 

tehnoloogia, mis muudab kiiresti seda, 

kuidas tänapäeval kaitsevärvide 

järelviimistlustöid tegema hakatakse.

XFORCE HD:

IDEAALNE LISA TEIE

SUURELE ÕHUVABALE PIHUSTILE

Ei ole vahet, kas teete järelviimistlust tava-

päraste tööülesannete käigus, värvite üle 

mõnda kindlat laiku või peate lihtsalt väikse 

ala või osa värvima: teie töö muutus just 

lihtsamaks! Uus XForce HD võimaldab teil 

pihustada kõige keerukamaid kaitsekatte- ja 

korrosioonitõrjematerjale.

XForce, mis kasutab end korduvalt tõestanud 

tehnoloogiat ProSpray, annab teie käsutusse 

Graco professionaalse kolbpumba disaini, 

mis muudab pihusti käsitsemise mugavaks 

ning pakub piisavalt võimsust ja töövabadust, 

et saaksite pihustada ülikvaliteetse õhuvaba 

viimistluse!

Äärmiselt rasketes töötingimustes kasuta-

miseks loodud XForce HD hoolitseb selle eest, 

et töö saaks tehtud – KIIRESTI ja SOODSALT!

XFORCE™

 HD

PIHUSTATAVAD MATERJALID

-  Suure kuivainesisaldusega epoksiidkrundid 

ja pinnakatted – kuivainesisaldus kuni 100%

- Lahustiga ja vesialusel pinnakatted

-  Suure kuivainesisaldusega polüuretaanist 

pealiskatted

- Tuletõkke värvid

- Mitmekomponentsed pinnakatted

- Elastomeerid ja palju muud!

TÜÜPILISED RAKENDUSED

Väikeste pindade pihustamiseks või kriimustuste, 

mutrite, poltide, äärikute, torude, klappide, 

elektrikilpide, uste, raamide, redelite, käsipuude, 

vahede, ehituslike teraskomponentide 

järelviimistlustöödeks, pinnaparandustöödeks, 

tavapärasteks töödeks ja paljuks muuks!

Twist-N-Seal kork

-  Võimaldab suuremateks töödeks mitu 

anumat ette valmistada

-  Kaitseb saaste ja materjalikao eest

Anumasüsteem Spray-N-Throw™

-  1,3-liitrine ühekordselt kasutatav kaane ja sisekesta komplekt 

muudab puhastusvajaduse peaaegu olematuks

- Suletud anum kaitseb materjali, tagades ühtlasi minimaalse materjalikao

- Pihustage iga nurga alt – kas või tagurpidi!

Kanderihm ja 360° pöörel ProSwivel

- Pihustit on lihtne ühest töökohast teise viia

- Tasakaalustatud disain

ProConnect™

- Tööriistadeta süsteem pumba eemaldamiseks ja paigaldamiseks

- Pumba eemaldamine ja asendamine on nüüd sekundite küsimus!

- Vastupidavate pinnakatete tagamisel lausa hädavajalik

Standardne RAC X™

Pööratav düüs ja düüsihoidja

-  Kasutatav koos standardsete 

Graco RAC® düüside, düüsihoidjate 

ja pikendustega

-  Tänu düüsifiltrile EasyOut™ 

ummistub düüs palju harvem

Maandusrihm 

7,6 m

Kui kasutate seda ...  siis vajate SEDA!

Materjalid ja rakendused

Vaadake meie 

rakendusvideoid aadressil: 

http://10.graco.eu.com
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28 V ülivõimsad liitium-ioonakud

-  Pakuvad maksimaalset võimsust, et saaksite pihustada 

ka kõige nõudlikumaid materjale

- Ühe laadimiskorraga saate pihustada kuni 3,8 l materjali

KASULIK TEADA

Töörõhukontroll FullFlo™

-  Täielikult reguleeritav, et pakkuda just teie 

vajadustele sobivat viimistlust

-  Optimeeritud nii paksu- kui ka õhukese värvitava 

pinna saamiseks

- Lihtne ja arusaadav näidik

XForce HD eelised

SÄÄSTKE MATERJALI – LAHUSTIT – AEGA
Kuna XForce HD suudab pakkuda kiiresti 

pihustatavat ja ihaldusväärset ühekihilist õhuvaba 
viimistlust, kaob vajadus mitmete kihtide 
järele, millest räpakaid pintsleid ja värvirulle 

kasutades tihti ei pääse. Muu hulgas saab selle 

võimsa käsipihustiga mugavalt väikseid alasid 

pihustada – enam pole vaja suuremaid pritse 

seadmeid määrida. See on kõige kiirem viis, kuidas 

väiksemad järelviimistlustööd ära teha. Tööd, 

milleks kulus varem tunde, saavad nüüd tehtud 

minutitega – nõnda säästate aega, raha ja materjali.

*  USA tööjõuhinna ja materjali maksumuse põhjal vastavalt 161 

ja 233 dollarit.

ProGuard™

-  Sisseehitatud kaitsesüsteem, 

mis jälgib pidevalt pihusti tööd

-  Kahekordsed LED-näidikud pakuvad 

pihustamise ajal jooksvalt tagasisidet

-  Ülekuumenemise või liigrõhu 

korral lülitab süsteem automaatselt 

pihusti välja

! NÕUANNE

Kasutage tööulatuse suurendamiseks HD pikendusi 

ja 180° ulatuses reguleeritavat pihustuspead.

HD ilma 

harjadeta mootor

Tagab suure jõudluse 

ja pika tööea

M = materjal S = lahusti

NÕUDED XForce HD Tavaline 

õhuvaba

Värvirull/

Pintsel

Kiire paigaldus

Ühekihiline katvus

Ülikvaliteetne viimistlus

Kiire seadistamine

Kiire puhastamine

Lihtne teisaldada

võrdlus

Tavaline õhuvaba

XForce HD säästab 68% töö kohta* XForce HD säästab 75% töö kohta*

Tavaline
Õhuvaba

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 tund

20 min. 20 min. 20 min.3 tundi

XForce HD

Tööjõud TööjõudMaterjal/Varustus Materjal/Varustus

Värvirull/
Pintsel

XForce HD

Värvirull/Pintsel

SÄÄST

SÄÄST
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Kindlustage maksimaalne produktiivsus juba algusest peale!

Selle seadme leiate:

XFORCE™ HD tarvikud
Võtke oma XForce HD pihustist viimast, kasutage meie XForce HD tarvikuid

Osa number: Euroopa versioon

 Ühendkuningriik / Itaalia / Taani / Šveits

Düüsi max suurus

Vool

Materjali ja lahusti sobivus

Max töörõhk - bar (PSI)

2 akut - 28 V liitium-ioonaku

Akulaadija

Materjali anum

Spetsifikatsioonid

Filtrid
Tagavad kvaliteetsema viimistluse ja vähendavad düüsi 

ummistusi

16P170  Hall – 30 Mesh (10 tk pakis)

16P171  Must – 60 Mesh (10 tk pakis)

16P172  Sinine – 100 Mesh (10 tk pakis)

Pikendused, düüs ja düüsihoidja ei kuulu komplekti
Suurendage oma tööulatust ...

287019  25 cm düüsipikendus koos düüsihoidjaga 

RAC X HandTite™

235486  Hõlpsalt 180° ulatuses pööratav 

pihustusdüüs

Aku - 28 V liitium-ioonaku
16P173  28 V liitium-ioonaku

Lisage veel üks aku, et saaksite pihustada üle 7,5 l materjali.

- Ühe täielikult laetud akuga saab järjest pihustada 3,75 l 

 materjali.

- Laadimisaeg 80% jõudluse saavutamiseks on 45 minutit.

Akulaadija
Lisage tööseisakute vältimiseks veel üks laadija – nõnda 

saate laadida kahte akut korraga. Laadimise edenemist 

näete tulukestega näidikult.

16P178  28 V akule mõeldud akulaadija (240 V)

Pump Armor™

Kasutage säilitusvedelikku, mis aitab vältida pumba 

ummistumist järgmisel kasutuskorral.

253574 1 liiter

245133 3,8 liitrit

XForce HD pump
16P164 Tagavarapump, mis välistab kulukad 

tööseisakud. See mahub isegi 

kandekohvrisse!

 Asenduspump koosneb

 pumbaüksusest (ilma düüsi, ajamimooduli 

või anumata)

Kaaned, sisekestad, korgid ja anumad
16P165  Spray-N-Throw kaaned ja sisekestad 

(mõlemaid 25 tk)

16P166  Spray-N-Throw kaaned (25 tk pakis)

16P167  Twist-N-Seal korgid (6 tk pakis)

16P169  Anum

XForce HD stardikomplekt
16P168 Võimaldab tööks valmis hoida kuni 

7,6 liitrit materjali, et tööseisakuid vältida

Sisaldab: filtreid (6 tk) - kaasi (25 tk) - sisekestasid 

(25 tk) - anumaid (5 tk) - korke (6 tk)

KASUTAMISEKS VALMIS

XForce HD tarnitakse komplektse ja kasutusvalmina.

XForce HD komplekt hõlmab järgmist.

- RAC X™ 517 SwitchTip ja düüsihoidja

- (2) 28 V liitium-ioonakut

- 28 V liitium-ioonaku laadija

- (6) Spray-N-Throw kaaned

- (6) Spray-N-Throw sisekestad

- HD hoiukohver

- Maandusrihm ja kanderihm

- Twist-N-Seal kork

- (2) anumat

† Graco patendid: osa nr 16N654, patent taotlemisel

XFORCE HD

16N655

16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695

0,009-0,025 tolli

tehaseseadistus

tööks rasketes tingimustes

276 (4000)

16P173

16P178

1,3 l


