
ULTRA® Corded - ULTRA® Cordless - ULTRAMAX™ Cordless

Безвъздушна ръчна  
бояджийска машина Ultra®

• Най-бързият начин да завършите малки задачи – доказано от професионалистите!
 Без разреждане, същата техника и скорост както при традиционните безвъздушни машини

• Perfect Airless Finish™ – гладко и равномерно при всяка скорост
 Без разреждане, еднослойно покритие – всички архитектурни интериорни покрития, всички финишни покрития

• Надеждност при нанасяне – всяка задача, всеки път
 Изцяло нов дизайн, лесен за почистване!

ПРЕДИМСТВА НА ПРОФЕСИОНАЛНА МАШИНА

Най-усъвършенстваните в света ръчни бояджийски комплекти

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications



CORDED AC CORDLESS DC CORDLESS DC

WATER-BASEDWATER-BASEDWATER-BASED SOLVENT RESISTANT

Усъвършенствани безвъздушни ръчни бояджийски комплекти  
за професионалисти

Предлага се с дълъг захранващ кабел от 3 m

Спестете време и пари, като използвате една дюза във всички безвъздушни машини с изцяло новата 
патентована технология RAC X™ FF LP SwitchTips™ – предлагат се в богата гама от размери, за да осигури 
производителността, необходима на всеки проект. Патентованата система с торба FlexLiner™ позволява 
бързо стартиране, пръскане и почистване, за да ви помогне бързо да започнете и приключите с работата, 
с възможност за пръскане във ВСЯКА посока – дори с обърната горна част надолу! Професионалистите са 
съгласни, това е най-бързият начин за Perfect Airless Finish™.

SmartControl™ въвежда Perfect Airless Finish™ в ръчното пръскане. Прецизното налягане осигурява 
еднослойно покритие при всяка ръчна скорост – без разреждане! ProControl™ II регулира скоростта  
на двигателя, за да осигури цялостен контрол на налягането. Ръчните пръскачки Ultra осигуряват същия 
перфектен финиш, както големите безвъздушни системи на Graco – в дланта на ръката ви.  
Пръскат всички архитектурни покрития.

ПРЪСКА УСТОЙЧИВИ НА РАЗТВОРИТЕЛ 
МАТЕРИАЛИ И МАТЕРИАЛИ  

НА ВОДНА ОСНОВА

ULTRA С КАБЕЛ 
(17M360) 

ULTRA БЕЗКАБЕЛЕН  
(17M366)

ULTRAMAX ™ 
(17P258)

ПРЪСКА  
МАТЕРИАЛИ НА ВОДНА ОСНОВА

3 m

DEWALT ® логото на DEWALT са търговски марки на DEWALT Industrial Tool Co. и се използват под лиценз.

Най-бързият начин да завършите малки задачи – 
доказано от професионалистите!

Perfect Airless Finish™ при всяка скорост –  
без разреждане

3 модела – една и съща производителност



MADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS

Безкабелните модели пръскат  
до 3,5 литра с всяко зареждане  

благодарение на 18-волтовата литиевойонна  
система DEWALT® – най-надеждната  

и сигурна батерия на пазара днес.

И най-доброто, работи с всяка 18-волтова  
литиевойонна батерия DEWALT®.

Професионалистите са съгласни. Безвъздушните ръчни пръскачки са основен 
инструмент за бързото приключване на малките задачи. Тестваните в отрасъла 
ръчни пръскачки Graco ULTRA са най-усъвършенстваните в света, осигуряващи 
ненадмината скорост, безупречен финиш и надеждност при следващо използване.

Помпата с три бутала Triax™ ви дава най-надеждната работа в отрасъла и пълна поддръжка 
на дюзата. Произведена е от издържлива неръждаема стомана и карбидни компоненти, и е залепена 
с високоякостен полимер, за да получите най-здравата и лека помпа. Иновативната смяна на помпата 
Drop-In On-the-Job Triax с ProConnect™ ви позволява да смените своята модулна помпа по време 
на изпълнение на задачата.

Изключителна производителност,  
надеждност, финиш.

Надеждност при нанасяне –  
всяка задача, всеки път

3.  Поставете новата помпа 
в пръскачката

2.  Отстранете старата помпа 
от пръскачката

1.  Отстранете капака 
с отвертка

Патентована технология



PATENTED 
TECHNOLOGY

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА УСЪВЪРШЕНСТВАНА ТЕХНОЛОГИЯ!

Отстраняем филтър за материал

За избягване на запушванията на дюзата.  
Доставя се стандартно с черен филтър 60 mesh за боя  
за стена и син филтър 100 mesh за бои за фино покритие.

Изходни вентили True PRO
с керамични сферични елементи

Осигурява Perfect Airless Finish™

– точно както CLASSIC S 395PC!

НАЙ-ЛЕКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА  
БЕЗВЪЗДУШНА ПРЪСКАЧКА!

Патентовани дюзи  
RAC X™ FFLP SwitchTips™ †

С устройството се предоставят две дюзи

Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™  
осигурява изключителни резултати  

при пръскане и улеснява почистването  
на запушванията на дюзата

Пръскайте при по-ниско налягане  
с ВСЯКА пръскачка Graco

Най-бързият начин да завършите малки задачи – доказано от професионалистите!
Perfect Airless Finish™ при всяка скорост – без разреждане
Надеждност при нанасяне – всяка задача, всеки път

От началото до края,  
най-усъвършенстваният в света безвъздушен ръчен бояджийски комплект

† Патентована технология

1 литър FlexLiner™ †

Изцяло нов дизайн, лесен за почистване!

Гилзите за еднократна употреба  
елиминират времето на почистване

   Пръскайте във ВСЯКА посока –  
      дори с обърната горна част надолу!



MADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS

AIRLESS HANDHELD

Пръска материали на водна основа*
* За материали на базата на разтворител изберете безвъздушната ръчна пръскачка ULTRAMAX.

Съвместима с всяка 18-волтова литиевойонна батерия DEWALT

Лек дизайн, зареждане за 35 минути

SmartControl™

Осигурява равномерно разпрашаване при всички налягания на пръскане

Контрол на налягането ProControl™ II
Регулируема скорост на двигателя и дебита за ПЪЛЕН 
контрол при плътни и разредени материали

Помпа с три бутала TRIAX™ †

Издържливо карбидно бутало, създадено  
да осигури повишена надеждност

Смяна на помпата  
Drop-In On-the-Job Triax™

Светодиоден индикатор за заряда



Надеждно стартиране
Без залепнали компоненти – НИКОГА!
➤  Без възвратен вентил на входа,  

който да залепне

➤  Автоматичен сферичен елемент  
(ball knocker) на изхода

Лесно подготвяне:

Надградете своя бояджийски комплект  
до идеалния комплект за вашите нужди

Помпа с три бутала Triax™ с ProConnect™
Проверете под капака и открийте усъвършенстваната технология, която Triax™ осигурява!

Захранвана от литиевойонната система DEWALT® XR
Много опции за капацитет:

Пръскайте във всяка посока – дори с обърната горна част надолу!
Торба за боя FlexLiner™ – изхвърлете или използвайте повторно, изборът е ваш!

3. Пръскайте!2.  Отстранете останалия 
въздух

1.  Напълнете торбата 
FlexLiner™ с материал

Perfect  
Airless Finish™
➤ Гладко и равномерно при всяка скорост

➤ Без разреждане

➤ Покритие с един слой

2,0 Ah 
= обем 3 литра

Налични версии:
2,0 Ah*

5,0 Ah*

6,0 Ah*

9,0 Ah*

Зарядно устройство за батерия

Съвет!
Искате ли да подобрите самостоятелната работа на вашата пръскачка?
➤  Можете да купите 18-волтова батерия с по-голям капацитет в Аh, увеличаващ полезната работа  

на батерията. Уверени сме, че по-голямата 1,25-литрова чашка и гилзи ще бъдат следващите ви артикули  
в списъка за покупки!

Лесно почистване:
1. Напълнете торбата FlexLiner™ с почистваща течност
2. Разклатете пръскачката

3. Пръскайте в кофа
4. Без смукателна тръба за почистване

* Graco предлага само 2 Ah. Други размери се продават в сервизните центрове на DEWalt



AIRLESS HANDHELD

ПОДДЪРЖАНИ НАЛЯГАНЕ И ДЮЗИ МАТЕРИАЛИ НА ИЗРАБОТКА
ПЪЛЕН ДИАПАЗОН  

НА НАЛЯГАНЕ
ПЪЛЕН ДИАПАЗОН НА 

ПОДДРЪЖКА НА ДЮЗИ
ИЗНОСВАЩИ СЕ КОРПУС

34 - 138 bar 0,008 - 0,016
Карбид  

и неръждаема стомана
Високоякостен полимер

! СЪВЕТ
Разширете своя обхват

Използвайте стандартни удължители  
на модели ULTRA  

(не могат да се използват на ръчния ULTRAMAX)

Възползвайте се от оптимален обхват  
с 10" удължител

287019

Комплекти FlexLinerLiner™
Комплект Extra:
➤  Налични са версии за бои на водна основа и с разредител

➤  Extra FlexLiner е перфектен за почистващи и цветни покрития

➤  За увеличаване на самостоятелната работа на пръскане предлага се също в размер от 1,25 литра
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РАЗМЕР НА ОТВОРА – ИНЧОВЕ

инча (mm) 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016

2-4 (51-102) 108 110 112 - -

4-6 (102-152) 208 210 212 214 -

6-8 (152-203) 308 310 312 314 -

8-10 (203-254) - 410 412 414 -

10-12 (254-305) - 510 512 514 516

12-14 (305-356) - - - - 616

Дебит (л/мин) 0,26 0,41 0,59 0,80 1,04

Вода при 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); бои с по-висок вискозитет ще намалят дебита.
Пример:  За дюза с отвор 0,010 и схема (на пръскане) 8 инча (203 mm) поръчайте FFLP410.  
Ръчните устройства не поддържат отвори 0,018 и 0,020.

Комплектите се доставят с тапа за съхранение

Включва патентованата дюза Graco RAC X™

Дюза с технологията SmartTip™ и изключителна вътрешна  
геометрия, която осигурява най-добрия финиш в отрасъла  
при най-ниското безвъздушно налягане на пръскане!
➤  Вече без персонализирани дюзи само за ръчните пръскачки

➤  Осигурява НАЙ-ДОБРИЯ резултат в сравнение с други дюзи

➤  Пълна гама от размери за употреба във всички приложения на ръчните пръскачки

Едни и същи удължители и  
дюзи за всички безвъздушни 
(ръчни) пръскачки в гамата

RAC X™
Удължете ръчната си пръскачка
Използвайте вашия предпочитан удължител  
или маркуч и комбинирайте различни задачи  
за боядисване в една операция.

Знаете ли?
➤  Знаете ли, че благодарение на дизайна  

на предпазителя за пръскане RAC X™  
сега ще можете да свържете всички  
съвместими аксесоари RAC X, като  
например удължители и маркучи,  
към тези безвъздушни ръчни  
пръскачки ULTRA?  
(само за безвъздушна ръчна пръскачка ULTRA)

➤ Всичкипръскачки ULTRA & ULTRAMAX имат ПЪЛНА производителност с RAC X FF LP SwitchTips

RAC X™ FF LP SwitchTips™
Несравнима производителност:



Усъвършенствани безвъздушни ръчни бояджийски комплекти  
за професионалисти

Технически спецификации
Всички устройства се доставят окомплектовани и готови за пръскане:

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen 
Тел.: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

Всички писмени и визуални данни, съдържащи се в този документ, се основават на най-новата информация за продуктите, достъпна към момента на публикуването. Graco си запазва правото да прави промени по всяко време без предварително известие.

Graco е сертифициран по ISO 9001.

Име на модела: ULTRA AIRLESS 
HANDHELD 

CORDED

ULTRA AIRLESS 
HANDHELD 

CORDLESS

ULTRAMAX AIRLESS 
HANDHELD 

CORDLESS
Партидни номера:  за европейска версия (230 V) CEE VDO кабел / 17M360 CEE VDO кабел / 17M366 CEE VDO кабел / 17P258

 за UK версия 25M616 25M615  25M614

Поддържащ разтворител Не Не Да
Контрол на налягането ProControl™ II Да Да Да
Регулиране на налягането 34-138 bar 34-138 bar 34-138 bar
Поддържана дюза - САМО RAC X™ FF LP SwitchTips™ 0,008 - 0,016 0,008 - 0,016 0,008 - 0,016
Включени дюзи RAC X™ FF LP 410

+ RAC X™ FF LP 514
RAC X™ FF LP 410

+ RAC X™ FF LP 514
RAC X™ FF LP 410

+ RAC X™ FF LP 514
1-литрови торби FlexLiner™ (включени) 4 4 4
литиевойонна батерия DEWALT® 18 V 2,0 Ah XR /зарядно устройство – / – 2 /1 2 /1
Включен мрежест филтър - 60 Mech (черен) + 100 Mesh (син) Да Да Да
Може да се ремонтира изцяло Да Да Да
ProConnect™ Да Да Да
Торба за съхранение Да Да Да
Резервна помпа Triax™ 17P185 17P186 17P187
Ръководство 3A4702 3A4749 3A4803

Аксесоари
Извлечете максимума от оборудването с помощта на нашите професионални аксесоари:

Аксесоари FlexLiner™
17A226 1-литрови торби за боя FlexLiner (3 в пакет)
17P212 1-литрови торби за боя FlexLiner (25 в пакет)
17F005 1,25-литрови торби за боя FlexLiner (3 в пакет)
17P549 1,25-литрови торби за боя FlexLiner (25 в пакет)

Комплекти чашка Extra FlexLiner™
17P550 1-литрова система Flexliner (на водна основа)
17P551 1-литрова система Flexliner (устойчива на разтворител)
17P552 1,25-литрова система Flexliner (на водна основа)
17P553 1,25-литрова система Flexliner (устойчива на разтворител)

Чашки
17N392 Чашка, 1 литър
17D850 Чашка, 1,25 литра

CanConnect™
17M867 CanConnect

Филтри
17P554 60 mesh (3 в комплект)
17P555 100 mesh (3 в комплект)

Предпазители и удължители RAC X™
246215 Предпазител RAC X™ 7/8" (на водна основа)
17P573 Предпазител RAC X™ 1" (устойчив на разтворител)
287019 Удължител 25 cm с предпазител Rac X™
287020 Удължител 40 cm с предпазител Rac X™

Дюзи и гнезда
FFLPXXX  RAC X™ FF LP SwitchTips™
17P501 Гнездо/уплътнение на дюза (на водна основа), (5 в пакет)
17P502  Гнездо/уплътнение на дюза (устойчиво на разтворител), 

(5 в пакет)

Батерии
17P557 1 литиевойонна батерия DEWALT® 18 V 2,0 Ah XR
17P560 Зарядно устройство, 230 V

Течности
253574 Pump Armor™ - 1 литър

Други
17M883 Чанта за съхранение
17N515 Комплект капак (на водна основа)
17N517 Комплект капак (устойчив на разтворител)
17M879 Тапа на капак
16H256 Заземяващ кабел
17P712 Капачка Vacuvalve

Всяка покупка на Graco идва  
с отлично обслужване на клиента.

©2017 Graco Distribution BV  344104BG (rev.C)  05/18  Отпечатано в Европа.
Всички други имена или обозначения на марки са използвани с цел идентификация и са търговски марки на съответните им собственици.
За повече информация относно интелектуалната собственост на Graco вижте www.graco.com/patent или www.graco.com/trademarks.


