
Bomba Airless Sem Fios para Trabalho Pesado 

Otimizada para Aplicação de Revestimentos de proteção e Náuticos

XFORCE
™ HD

•  Bomba Airless Profissional para retoques, proporciona um acabamento perfeito, 
igual ao acabamento original, poupando material e solvente.

•  Máxima portabilidade, muda totalmente a sua forma de trabalhar. 
Os pequenos projetos que costumavam levar horas, ficam agora prontos em minutos.

•  Pronta a pintar em segundos, pulveriza a maioria dos revestimentos comuns de proteção, 
numa só camada.

VANTAGENS DA XFORCE HD



Com a bomba XForce, a Graco
®

 introduz 

mais uma tecnologia revolucionária 

que rapidamente mudará a forma 

de fazer retoques na aplicação de 

revestimentos de proteção.

XFORCE HD:

O COMPLEMENTO PERFEITO 

PARA A SUA GRANDE BOMBA AIRLESS

Quer esteja a dar os últimos retoques para 

completar os itens da sua lista de tarefas, 

a realização de reparações no local ou 

simplesmente pintar uma pequena área ou 

peça, o seu trabalho será facilitado! A nova 

XForce HD foi concebida para pulverizar 

os mais difíceis revestimentos de proteção 

e materiais de controlo da corrosão.

Utilizando a tecnologia comprovada ProSpray, 

a XForce coloca o design da bomba profissional 

de pistão da Graco na palma da sua mão, 

oferecendo-lhe o poder e a liberdade de aplicar 

um acabamento airless de qualidade, sempre 

que necessário!

Concebida para resistir às mais difíceis 

condições de trabalho, a XForce HD faz todo 

o trabalho – de forma RÁPIDA e RENTÁVEL!

XFORCE™

 HD

MATERIAIS POSSÍVEIS DE APLICAR:

-  Primários e revestimentos epóxi com elevado teor 

de sólidos – teor de sólidos até 100%

- Revestimentos aquosos ou à base de solventes

-  Principais revestimentos de poliuretano com 

elevado teor de sólidos

- Revestimentos retardadores de incêndio

- Revestimentos multicomponentes

- Elastoméricos e muito mais!

APLICAÇÕES TÍPICAS:

Pintar pequenas superfícies ou retocar riscos, 

parafusos, porcas, flanges, tubos, válvulas, caixas 

elétricas, portas, molduras, escadas, carris, poros, 

componentes estruturais de aço, reparar superfícies, 

itens de lista de taregas e muito mais!

Tampão Twist-N-Seal

-  Permite-lhe empilhar depósitos múltiplos 

para trabalhos de pintura maiores

-  Protege da contaminação e de derrames

Sistema de depósito Spray-N-Throw™

-  Sistema depósito, tampa e revestimento de 1,3 L (44 oz) que elimina 

virtualmente qualquer necessidade de limpeza

-  O depósito selado protege o material e minimiza os derrames

- Pinte em qualquer ângulo – até mesmo invertido!

Alça de transporte com articulação ProSwivel 360°

- Para um transporte prático de um trabalho para o outro

- Design equilibrado

ProConnect™

- Sistema de remoção e instalação da bomba sem ferramentas

- Permite a remoção e a substituição da bomba em segundos!

-  Um item essencial quando se aplicam revestimentos de 

elevado desempenho

RAC X™ Standard

Bico Reversível e adaptador

-  Aceita bicos, adaptadores 

e extensões Graco RAC® standard

-  O filtro EasyOut™ mantém-no 

a pintar com menos obstruções 

no bico

Cabo com ligação 

à terra 

7,6 m (25 ft)

Se utiliza isto ...  PRECISARÁ disto!

Materiais e Aplicações

Veja os nossos 

vídeos de aplicação em: 

http://10.graco.eu.com
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Conjuntos de Bateria Lithium-Ion de alta potência de 28V

-  Concebidas para uma potência máxima, para pintar com 

os materiais mais exigentes

- Pinte até 3,8 L (1 gal) por carga de bateria

ÓTIMA INFORMAÇÃO

Controlo de Pressão FullFlo™

-  Totalmente ajustável para obter o acabamento de 

que precisa

- Otimizado para revestimentos finos ou espessos

- Marcador rotativo de leitura fácil

Vantagens da XForce HD

POUPE MATERIAL – SOLVENTE – TEMPO
Com a sua capacidade de aplicar um acabamento 
airless desejado numa só camada, a XForce 

HD elimina a necessidade de aplicar várias 
camadas, muitas vezes com a utilização confusa 

e suja de pincéis e rolos. Esta poderosa bomba 

portátil, elimina também a necessidade de sujar 

um equipamento airless de maiores dimensões, 

só para pintar uma área pequena. É a forma mais 

rápida de realizar trabalhos pequenos e retoques. 

Os pequenos projetos que costumavam levar horas, 

ficam agora prontos em minutos – poupando tempo, 

dinheiro e material.

*  Com base no valor de mão-de-obra nos EUA e custos materiais, 

representando 161$ e 233$ respetivamente.

ProGuard™

-  Sistema de proteção integrado 

monitoriza continuamente o trabalho 

da bomba

-  Indicadores LED duplos fornecem 

um feedback instantâneo durante 

a pintura

-  Desliga automaticamente a bomba, 

protegendo-a de sobreaquecimento 

ou pressão excessivae

! DICA

Amplie o seu alcance com as extensões HD e uma 

cabeça de pintura ajustável a 180º.

Motor HD sem escovas

Proporciona um 

elevado desempenho 

e longa durabilidade

M = Material S = Solvente

REQUISITOS XForce HD Airless 

Tradicional

Rolo/

Pincel

Aplicação Rápida

Cobertura com uma só camada

Acabamento de alta qualidade

Instalação rápida

Limpeza rápida

Boa portabilidade

versus

Airless Tradicional

XForce HD poupa 68%/trabalho* XForce HD poupa 75%/trabalho*

Tradicional
Airless

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 Hora

20 min. 20 min. 20 min.3 Horas

XForce HD

Mão-
de-obra

Mão-
de-obra

Material/Consumíveis Material/Consumíveis

Rolo/
Pincel

XForce HD

Rolo/Pincel

POUPANÇAS

POUPANÇAS
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Maximize a sua produtividade desde o início!

Encontre esta unidade em:

Acessórios XFORCE™ HD
Aproveite ao máximo a sua XForce HD com os nossos acessórios XForce HD

Referência: Versão Euro

 UK / IT / DK / CH

Tamanho máximo do Bico

Fluxo

Compatibilidade com materiais e solventes

Pressão máxima - bar (PSI)

2 Baterias - conjunto de bateria Lithium-Ion de 28 V

Carregador de bateria

Depósito de material

Especificações

Filtros
Para um melhor acabamento e menos obstruções de bicos

16P170  Cinzento – Rede 30 (pacote de 10)

16P171  Preto – Rede 60 (pacote de 10)

16P172  Azul – Rede 100 (pacote de 10)

Extensões, bico e adaptador não incluídos
Prolongue o seu alcance ...

287019  Extensões de bico de 10 polegadas, 

com adaptador RAC X HandTite™

235486  Bico de pintura de rotação fácil a 180º

Conjunto de Bateria Lithium-Ion de 28V
16P173  Conjunto de Bateria Lithium-Ion de 28V

- Junte mais uma bateria para trabalhos com mais 

 de 7,5 litros.

- Uma bateria completamente carregada permite pintar 

 3,75 litros em pulverização contínua.

- O tempo de carregamento para um desempenho 

 de 80% é de 45 minutos.

Carregador de bateria
Junte um carregador para reduzir o tempo de paragem, 

carregando duas baterias ao mesmo tempo. A luz 

indicadora monitoriza e mostra progresso do carregamento.

16P178  Carregador de Conjunto de Bateria de 28V, 

240V

Pump Armor™

Utilize o fluido de armazenamento para evitar obstruções 

na bomba quando esta for reutilizada.

253574 1 litro

245133 3,8 litros

Bomba XForce HD
16P164 Elimine os tempos de paragem 

com uma bomba extra sempre à mão. 

Até cabe na mala de transporte!

 Peças de substituição da bomba incluem:

 Secção da bomba (sem bico, módulo motor 

ou depósito)

Tampas, Revestimentos, Tampões e Depósito
16P165  Tampas e Revestimentos de Depósito 

Spray-N-Throw (25 de cada)

16P166  Tampas Spray-N-Throw (pacote de 25)

16P167  Tampões Twist-N-Seal (pacote de 6)

16P169  Depósito

Kit de iniciação XForce HD
16P168 Permite-lhe ter 7,6 litros (2 galões) 

de material pronto, para não interromper 

a pintura

Inclui: Filtros (x6) - Tampas (x25) - 

Revestimentos (x25) - Depósitos (x5) - 

Tampões (x6)

PRONTA A PINTAR

A XForce HD é enviada completa e pronta a pintar.

A XForce HD inclui:

- Bico e adaptador RAC X™ 517 para substituição

- (2) Conjuntos de bateria Lithium-Ion de 28V

- Carregador de Bateria Lithium-Ion de 28V

- (6) Tampas Spray-N-Throw

- (6) Revestimentos Spray-N-Throw

- Caixa de armazenagem HD

- Cabo com ligação à terra e Alça de transporte

- Tampão Twist-N-Seal

- (2) Depósitos

† Patentes Graco: Ref. 16N654 Patente Pendente

XFORCE HD

16N655

16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695

0,009" - 0,025"

Definições de fábrica

Resistente/Para trabalhos pesados

276 (4000)

16P173

16P178

1,3 l (44 oz)


