
Didelio našumo, belaidis, beoris purkštuvas, skirtas purkšti laivybos pramonėje 

naudojamiems dažams, bei apsauginėms dangoms

XFORCE™ HD

•  Profesionalus beoris purkštuvas, skirtas nedidelių plotų dažymui – puiki apdaila, atitinkanti originalią dažų dangą, 
ir medžiagų bei tirpiklio taupymas.

•  Lengvas, kompaktiškas, – visiškai pakeis jūsų darbų atlikimo būdą. Mažiems darbams, kurie trukdavo valandomis, 
dabar tereikia minučių.

•  Pakanka sekundžių pasiruošti darbui, purškia daugumą įprastinių apsauginių dangų vienu sluoksniu.

XFORCE HD PRANAŠUMAI



Pristatydama „XForce“, „Graco“® 
pristato naują revoliucinę technologiją, 
kuri greitai pakeis apsauginių dangų 
dengimo metodus.

XFORCE HD:
PUIKUS PRIEDAS PRIE
JŪSŲ DIDELIO BEORIO PURKŠTUVO

Ar atliekate baigiamuosius dažymo darbus iš 

nebaigtų darbų sąrašo, ar dažote atskirus plotus, 

ar tiesiog jums reikia nudažyti nedidelį plotą ar jo 

dalį – su naujuoju purkštuvu tai atlikti lengviau! 

Naujuoju „XForce HD“ purkštuvu galima purkšti 

klampiausias apsaugines dangas ir antikorozines 

medžiagas.

Naudodama išbandytą „ProSpray“ technologiją, 

„Graco“ į jūsų rankas perduoda profesionalią 

„XForce“ stūmoklinę pompą ir galią bei laisvę 

purkšti aukštos kokybės, beores dangas visur, 

kur jums reikia!

Sukonstruotas taip, kad atlaikytų sunkiausias 

darbo sąlygas, „XForce HD“ atlieka darbą – 

GREITAI ir TAUPIAI!

XFORCE™
 HD

PURŠKIAMOS MEDŽIAGOS:

-  Didelės koncentracijos epoksido gruntai ir dangos – 

iki 100 % koncentracijos

- Tirpikliais ir vandeniu skiedžiamos dangos

- Didelės koncentracijos poliuretaninės dangos

- Ugniai atsparios dangos

- Daugiakomponentės dangos

- Elastomerinės medžiagos ir dar daug kitų!

BŪDINGA NAUDOJIMO PASKIRTIS:

Purkšti dažus ant mažo ploto paviršių ar taisyti įbrėžimus, 

dažyti veržles, varžtus, jungtis, vamzdžius, vožtuvus, 

elektros spintas, duris, rėmus, kopėčias, bėgius, 

struktūrinio plieno dalis, remontuojamų paviršių dalis, 

atlikti baigiamuosius dažymo darbus ir dar daug daugiau!

„Twist-N-Seal“ kamštis

-  Atliekant didesnės apimties darbus galima 

naudoti daug bakeliu

-  Apsaugo nuo išsiliejimo

„Spray-N-Throw“™ bakelio sistema

-  Dėl vienkartinės iš dangtelio ir įdėklo susidedančios 1,3 l (44 uncijų) 

sistemos, įrenginio praktiškai nereikia plauti

- Bakelis sandarus, todėl medžiaga neišsilieja

- Purškite bet kokiu kampu – netgi apvertus purkštuvą aukštyn!

Diržas nešimui su 360° „ProSwivel“ įtaisu

- Patogu pernešti iš vienos darbo vietos į kitą

- Subalansuota konstrukcija

„ProConnect“™

- Pompos nuėmimo ir uždėjimo be įrankių sistema

- Pompa nuimama ir pakeičiama per sekundes!

- Būtinas dalykas dirbant su aukštos kokybės dangomis

Standartinis RAC X™

Reversinė dažymo galvutė 

ir laikiklis

-  Tinka standartinės „Graco“ RAC® 

dažymo galvutės, laikikliai ir ilgintuvai

-  Dėl „EasyOut“™ dažymo galvutės 

filtro ji rečiau kemšasi

Įžeminimo kabelis 

7,6 m (25 pėdos)

Jeigu naudojate šitą ...  Jums REIKIA šito!

Medžiagos ir naudojimo paskirtis

Žiūrėkite mūsų vaizdo 

medžiagą apie naudojimo 

paskirtį: http://10.graco.eu.com
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28 V galingi ličio jonų maitinimo akumuliatoriai

-  Skirti didžiausia galia purkšti pačias tirščiausias medžiagas

-  Su viena akumuliatoriaus įkrova galima išpurkšti iki 3,8 l 

(1 galono) medžiagos

PRAVARTU ŽINOTI
„FullFlo“™ slėgio valdymo blokas

- Tolygiai reguliuojamas – apdaila, kokios jums reikia

- Tinka tiek tirštoms, tiek skystoms dangoms

- Puikiai matomi skalės rodmenys

„XForce HD“ pranašumai

TAUPYKITE MEDŽIAGAS – TIRPIKLĮ – LAIKĄ
Kadangi „XForce HD“ gali beoriu būdu greitai išpurkšti 

vieną pageidaujamos dangos sluoksnį, nebūtina 
paviršiaus dengti keliais sluoksniais, kas dažnai 

atliekama nepatogiais teptukais ir voleliais. Naudojant 

šią galingą rankinę purškimo sistemą dažyti nedidelius 

plotus, nereikia užteršti didesnės beoriu būdu 

purškiančios įrangos. Tai pats greičiausias būdas atlikti 

smulkius dažymo ir apdailos darbus. Darbus, kurie 

trukdavo valandomis, dabar galima atlikti per minutes – 

taupant laiką, pinigus ir medžiagas.

*  Remiantis JAV darbo normomis ir medžiagų kaštais, atitinkamai 161 $ ir 233 $.

„ProGuard“™

-  Įmontuota apsauginė sistema nuolat 

kontroliuoja purškimo sistemos darbą

-  Dvi LED signalinės lemputės akimirksniu 

informuoja apie purškimo eigą

-  Automatiškai išjungia purškimo sistemą, 

apsaugodama nuo perkaitimo ar per 

didelio slėgio

! PATARIMAS

Pasiekite toliau su HD ilgintuvais ir 180° 

pasukama purškimo galvute.

HD variklis be šepetėlių

Ypač galingas 

ir ilgaamžis

M = medžiaga T = tirpiklis

REIKALAVIMAI XForce HD Įprastiniai 

beoriai

Volelis / 

teptukas

Greitas darbas

Dengimas vienu sluoksniu

Aukštos kokybės apdaila

Greitas paruošimas

Greitas išvalymas

Lengvas pernešimas

lyginant su

Įprastiniai beoriai

„XForce HD“ sutaupo 68 % darbo išlaidų* „XForce HD“ sutaupo 75 % darbo išlaidų*

Įprastiniai
beoriai

M 3,8 l

T 18,9 l

M 1,9 l

T 0,9 l

M 2,9 l

T 0,9 l

M 1,9 l

T 0,9 l
1 Hour

20 min 20 min 20 min3 val

XForce HD

Darbas DarbasMedžiagos Medžiagos

Volelis /
teptukas

XForce HD

Volelis / teptukas

EKONOMIJA

EKONOMIJA



XFORCE HD
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Nuo pat pradžių dirbkite didžiausiu našumu!

Šį įrenginį galite įsigyti:

XFORCE™ HD priedai
Jei norite kuo geriau išnaudoti savo „XForce HD“, naudokite mūsų „XForce HD“ skirtus priedus

Dalies numeris: Europinis modelis

 UK / IT / DK / CH 

Maks. galvutės dydis:

Našumas

Medžiagos ir tirpiklio išpurškimas

Maks. slėgis - bar (PSI)

2 akumuliatoriai - 28 V ličio jonų maitinimo elementas

Akumuliatoriaus įkroviklis

Medžiagos bakelis

Techniniai duomenys

Filtrai
Kad dažymo kokybė būtų aukštesnė, o galvutė rečiau kimštųsi

16P170  Pilkas – 30 „mesh“ (10 vnt.)

16P171  Juodas – 60 „mesh“ (10 vnt.)

16P172  Mėlynas – 100 „mesh“ (10 vnt.)

Komplekte nėra ilgintuvų, dažymo galvutės ir laikiklio
Pasiekite toliau ...

287019  10 colių prailgintuvas su RAC X „HandTite“™ 

laikikliu

235486  Lengvai 180° pasukama kryptinė purškimo 

galvutė

Akumuliatorius - 28 V ličio jonų maitinimo elementas
16P173  28 V ličio jonų maitinimo elemento akumuliatorius

- Įsigykite dar vieną akumuliatorių ir galėsite išpurkšti daugiau 

 kaip 7,5 litro medžiagos.

- Su vienu pilnai įkrautu akumuliatoriumi galima nesustojant 

 išpurkšti 3,75 l medžiagos.

- Įkrauti iki 80 % talpos trunka 45 minutes.

Akumuliatoriaus įkroviklis
Įsigykite įkroviklį ir sumažinsite prastovų trukmę, įkraudami iš 

karto du akumuliatorius. Šviesos indikatorius rodo įkrovimo 

proceso eigą.

16P178  28 V maitinimo elemento akumuliatoriaus 

įkroviklis, 240 V

„Pump Armor“™

Ploviklį naudokite, kad pompa neužsikimštų iki kito purškimo.

253574 1 litras

245133 3,8 litro

„XForce HD“ pompa
16P164 Kai turite atsarginę pompą, darbas vyksta 

be prastovų. Ji netgi telpa į laikymo dėklą!

 Atsarginę pompą sudaro:

 Pompos dalis (be dažymo galvutės, 

pavaros bloko ar bakelio)

Dangteliai, įdėklai, kamščiai ir bakelis
16P165  „Spray-N-Throw“ dangteliai ir įdėklai 

(kiekvienų po 25 vnt.)

16P166  „Spray-N-Throw“ dangteliai (25 vnt.)

16P167  „Twist-N-Seal“ kamščiai (6 vnt.)

16P169  Bakelis

„XForce HD“ bazinis rinkinys
16P168 Galima pasiruošti iki 7,6 litro (2 galonų) 

purškimo medžiagos ir nepertraukiamai 

purkšti

Sudėtis: Filtrai (x6) - dangteliai (x25) - įdėklai (x25) - 

bakeliai (x5) - kamščiai (x6)

PARUOŠTAS PURKŠTI

„XForce HD“ tiekiamas pilnai sukomplektuotas ir paruoštas purkšti.

„XForce HD“ komplektą sudaro:

- RAC X™ 517 „SwitchTip“ ir laikiklis

- (2) 28 V ličio jonų maitinimo elementai

- 28 V ličio jonų akumuliatoriaus įkroviklis

- (6) „Spray-N-Throw“ dangteliai

- (6) „Spray-N-Throw“ įdėklai

- HD laikymo dėklas

- Įžeminimo kabelis ir nešimo diržas

- „Twist-N-Seal“ kamštis

- (2) bakeliai

† „Graco“ patentai: dalis Nr. 16N654 – pateikta paraiška dėl patento

XFORCE HD

16N655

16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695

0,009"-0,025"

Gamyklinis nustatymas

Didelis našumas

276 (4000)

16P173

16P178

1,3 l (44 uncijos)


