Ruční airless
stříkací zařízení Ultra

®

Nejpokročilejší ruční stříkací zařízení na světě

HLAVNÍ VÝHODY
• Nejrychlejší cesta k provedení drobných prací – ověřeno u profesionálů!
Žádné ředění, stejná technika i rychlost jako klasická airless zařízení

• Dokonalý povrch Airless Finish™ – bezchybný a rovnoměrný v každé rychlosti
Jedna vrstva nátěru bez ředění – všechny stavební nátěry v interiérech, všechny povrchové úpravy

• Spolehlivé řešení – pro každou práci, každý den
Zcela nový design umožňující snadné čištění!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
ULTRA Corded - ULTRA Cordless - ULTRAMAX Cordless
®

®

™

Nejpokročilejší ruční airless stříkací zařízení

pro profesionály

Nejrychlejší cesta k provedení drobných prací –
ověřeno u profesionálů!
Šetřete čas i peníze a používejte pro všechna zařízení airless jednu trysku. Umožňuje to nová
patentová technologie RAC X™ FF LP SwitchTips™, která je k dispozici v široké škále velikostí.
Splní tak požadavky na výkon pro každou práci. Patentovaný systém sáčků FlexLiner™
umožňuje rychlé zahájení práce, stříkání i čištění. Pomůže vám, abyste byli s každou prací rychle
hotovi. Navíc můžete stříkat v KTERÉMKOLI směru, dokonce i shora dolů! Profesionálové se
shodují, že neexistuje rychlejší cesta k airless nástřiku a dokonalému povrchu Airless Finish™.

Dokonalý povrch Airless Finish™
v každé rychlosti – bez ředění
SmartControl™ přináší dokonalý povrch Airless Finish™ do sféry ručního stříkání. Přesný tlak
zajistí pokrytí v jedné vrstvě při každé rychlosti nanášení – většinou bez ředění! ProControl™ II
řídí rychlost motoru tak, aby byla zajištěna naprostá kontrola tlaku. Ruční stříkací zařízení
Ultra nabízejí stejně dokonalý povrch jako větší airless stříkací zařízení od společnosti Graco,
ale vejdou se vám do ruky. Stříká všechny stavební nátěry.

3 modely – stejný výkon
STŘÍKÁ MATERIÁLY
VODOU ŘEDITELNÉ A JE ODOLNÉ
VŮČI ROZPOUŠTĚDLŮM

STŘÍKÁ MATERIÁLY
VODOU ŘEDITELNÉ

3m

WATER-BASED
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ULTRA S KABELEM
(17M360)

WATER-BASED

CORDLESS DC

ULTRA AKU
(17M366)

WATER-BASED

CORDLESS DC

SOLVENT RESISTANT

ULTRAMAX ™
(17P258)

Dodává se s delší napájecí šňůrou (3 m)

DEWALT ® a logo DEWALT jsou ochranné známky společnosti DEWALT Industrial Tool Co. a jsou použity na základě licence.

Přelomový výkon, spolehlivost,
dokonalý povrch.
Profesionálové se shodnou. Ruční airless stříkací zařízení představují
zásadní nástroj, pokud chcete malé práce zvládat rychle. V terénu
testovaná ruční zařízení Graco ULTRA představují ta nejpokročilejší
zařízení na světě a nabízejí bezkonkurenční rychlost, dokonalý povrch
a naprostou spolehlivost.

Spolehlivé řešení – pro každou práci, každý den

Patentovaná technologie

Trojpístové čerpadlo Triax™ přináší nejspolehlivější výkon v oboru a umožňuje používat
standardní řady trysek. Je z trvanlivé nerezové oceli a karbidových součástí spojených pomocí
vysokopevnostního polymeru. Výsledkem je nejtrvanlivější a současně nejlehčí čerpadlo.
Inovativní čerpadlo Triax s možností jednoduché výměny přímo v terénu díky systému
ProConnect™ umožňuje vyměnit modulární čerpadlo přímo tam, kde provádíte danou práci.

1. Pomocí šroubováku
sundejte kryt.

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

2. Vyndejte ze stříkacího
zařízení staré čerpadlo.

3. Umístěte do stříkacího
zařízení nové čerpadlo.

Bezšňůrové modely Cordless
vystříkají na jedno nabití až 3,5 litru,
a to díky systému 18V lithium-iontových
baterií DEWALT® – nejspolehlivějších
a nejdůvěryhodnějších baterií,
které jsou v současnosti na trhu.
A co je vůbec nejlepší, zařízení funguje s jakoukoli
18V lithium-iontovou baterií typu DEWALT®.

Od začátku do konce

se jedná o nejpokročilejší ruční airless stříkací zařízení na světě
Nejrychlejší cesta k provedení drobných prací – ověřeno u profesionálů!
Dokonalý povrch Airless Finish™ v každé rychlosti – bez ředění
Spolehlivé řešení – pro každou práci, každý den

EXKLUZIVNÍ PRŮLOMOVÁ TECHNOLOGIE!
PATENTED
TECHNOLOGY

Patentované otočné trysky
RAC X™ FFLP SwitchTips™ †
S každým zařízením se dodávají dvě trysky
Otočné trysky Reverse-A-Clean (RAC™)
SwitchTips™ dosahují výjimečných
výsledků stříkání a zjednodušují čištění
zanesených trysek
Pracujte při nižším tlaku
s KTERÝMKOLI stříkacím
zařízením Graco

Zpětné ventily True PRO na výstupu
s keramickými kuličkami

FlexLiner™ †, 1 l
Zcela nový design umožňující snadné čištění!
Jednorázové vložky
zkracují dobu čištění
  Stříkání je možné v JAKÉKOLI
    poloze pistole – dokonce
      i úplně obráceně!
Dokonalý povrch Perfect Airless Finish™
– jako se zařízením CLASSIC S 395PC!

NEJLEHČÍ PROFESIONÁLNÍ AIRLESS
RUČNÍ ZAŘÍZENÍ!
†

Patentovaná technologie

Odnímatelný materiálový filtr
Umožňuje vyhnout se zanášení trysek. Standardně
se dodává s černým filtrem 60 mesh pro barvy
na stěny a modrým filtrem 100 mesh pro barvy
pro velmi kvalitní rozprášení.

AIRLESS HANDHELD

Jednoduchá výměna čerpadla
Triax™ přímo v terénu

Trojpístové čerpadlo TRIAX™ †
Píst z trvanlivého karbidu
pro ještě větší spolehlivost

Regulace tlaku ProControl™ II
Díky regulaci rychlosti motoru a průtoku má možnost
ABSOLUTNÍ kontroly nad řídkými i hustými materiály

SmartControl™
Dosahuje kvalitního rozprášení bez změny
šířky paprsku při jakémkoli tlaku stříkání

Ukazatel kapacity z diod LED

Kompatibilní s jakýmikoli 18V lithium-iontovými
bateriemi DEWALT
Lehké provedení, dobití za 35 minut

Stříká vodou ředitelné materiály*
* Pro materiály na bázi rozpouštědel volte ruční airless stříkací zařízení ULTRAMAX.
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Udělejte ze svého ručního stříkacího zařízení
ideální stříkací zařízení pro své potřeby

Dokonalý povrch
Airless Finish™

Trojpístové čerpadlo TRIAX™
se systémem ProConnect

➤ Bezchybný a rovnoměrný

Podívejte se pod kryty pistole a uvidíte,
co dokáže přelomové čerpadlo Triax™!

v každé rychlosti
➤ Bez ředění
➤ Pokrytí v jedné vrstvě

Spolehlivé spouštění
Žádné zapříčené součásti –
NIKDY!
➤ Žádný vstupní zpětný ventil,

který by se mohl zapříčit
➤ Automatické podpůrné zavírání

kuličky na výstupu

Stříkejte jakýmkoli směrem – dokonce i shora dolů!
Sáček na barvu FlexLiner™ – zahoďte nebo použijte znovu, je to na vás!
Snadné nastavení:

1. Naplňte sáček
FlexLiner™ materiálem

2. Stiskem vytlačte
přebytečný vzduch

3. Stříkejte!

Snadné čištění:
1. Naplňte sáček FlexLiner™ čisticí kapalinou
2. Protřepejte stříkací zařízení

3. Vystříkejte kapalinu do samostatné nádoby
4. Nemusíte čistit žádnou sací trubku

Napájení z lithium-iontového
bateriového systému DEWALT® XR
Mnoho variant kapacity:
Tip!
Chcete zvýšit dobu stříkání svého stříkacího zařízení na jedno nabití?
➤ Kupte si větší 18V Ah baterii, čímž výdrž baterií prodloužíte. A je nám jasné, že ve vašem dalším

nákupním seznamu pak nebude chybět větší nádobka o objemu 1,25 litr a větší vložky!

2,0 Ah
= kapacita 3 litry
*

Dostupné verze::
2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*

Nabíječka baterií

Společnost Graco nabízí pouze 2 Ah. Další varianty můžete zakoupit v servisních centrech společnosti Media

Otočné trysky RAC X™ FF LP SwitchTips™
Bezkonkurenční výkon:

AIRLESS HANDHELD

➤ Všechna

stříkací zařízení ULTRA a ULTRAMAX dosahují PLNÝCH výkonů
s otočnými tryskami RAC X FF LP SwitchTips
TLAK A VELIKOSTI TRYSEK
KOMPLETNÍ
KOMPLETNÍ ROZSAH
ROZSAH TLAKU
POUŽITELNÝCH TRYSEK
34 - 138 barů

0,008 - 0,016

POUŽITÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY
OPOTŘEBENÍ
POUZDRO
Karbid
a nerezová ocel

Vysoce pevný polymer

S patentovanou technologií Graco RAC X™
Tryska s technologií SmartTip™ – speciální konstrukcí
vnitřního jádra, dosahuje v kombinaci s jakýmkoli
modelem airless stříkacích zařízení nejdokonalejšího
povrchu při nejnižším tlaku!!

Stejné nástavce a trysky
pro všechna (ruční) airless
stříkací zařízení v nabídce

➤ Již nepotřebujete speciální trysku určenou pouze pro ruční stříkací zařízení
➤ Nabízí NEJLEPŠÍ povrch ve srovnání s jakoukoli jinou tryskou

RAC X™

➤ Široký sortiment velikostí pokrývá všechny možnosti použití ručních stříkacích zařízení

ŠÍŘKA PAPRSKU

VELIKOST OTVORU – PALCE
Palce (mm)
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-

-
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314

-
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-
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-

10-12 (254-305)

-
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12-14 (305-356)

-

-

-

-

616

Průtok (l/min.)

0,26

0,41

0,59

0,80

1,04

Voda při 138 barech (13,8 MPa, 2000 psi); v případě barev o vyšší viskozitě se průtok snižuje.
Příklad:  Pro trysku s otvorem 0,010 a rozstřikem 8” (203 mm) objednejte FFLP410.
Ruční stříkací zařízení nepodporují otvory o rozměrech 0,018 a 0,020.

Rozšiřte své ruční stříkací zařízení
Používejte nástavec či hadici, jak vám
to nejlépe vyhovuje, a zkombinujte různé
natěračské práce do jediné operace.

Víte, že...?
➤ Víte, že díky držáku trysek RAC X™
speciální konstrukce můžete nyní
k těmto ručním airless stříkacím
zařízením ULTRA připojovat veškeré
kompatibilní příslušenství RAC X,
například nástavce či hadice?
(pouze pro ruční airless stříkací zařízení ULTRA)

Sady FlexLiner™
Vše pohromadě:
➤ K dispozici jsou verze pro materiály vodou ředitelné i rozpouštědlové
➤ Další FlexLiner je ideální pro čištění a barevné nátěry
➤ Vyšší míra autonomie při stříkání díky objemu 1,25 l

! TIP
DOSÁHNĚTE VŠUDE,
SNADNO A RYCHLE
Pro modely ULTRA
použijte standardní nástavce

Sady se dodávají se skladovací zátkou

(Nelze použít s ručním zařízením ULTRAMAX)

Optimální dosah s 10" nástavcem
287019

Nejpokročilejší ruční airless stříkací zařízení

pro profesionály
Technické údaje
Všechna zařízení se expedují kompletní a připravená ke stříkání:
Název modelu:

Objednací čísla: verze pro Evropu (230 V)
verze pro UK
Lze použít s rozpouštědly
Regulace tlaku ProControl™ II
Úprava tlaku
Podpora trysek - POUZE RAC X™ FF LP SwitchTips™
Tryska/trysky v dodávce
Sáčky FlexLiner™, 1 l (v dodávce)
DEWALT® 18V 2,0 Ah XR lithium-iontová baterie / nabíječka
Dodávané filtry - 60 mesh (černý) a 100 mesh (modrý)
Plně opravitelný
ProConnect™
Transportní taška
Výměnné čerpadlo Triax™
Manuál

ULTRA AIRLESS
RUČNÍ
SE ŠŇŮROU

ULTRA AIRLESS
RUČNÍ
AKU

ULTRAMAX AIRLESS
RUČNÍ
AKU

Šňůra CEE VDO / 17M360
25M616
Ne
Ano
34-138 barů
0,008 - 0,016
RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514
4
–/–
Ano
Ano
Ano
Ano
17P185
3A4702

Šňůra CEE VDO / 17M366
25M615
Ne
Ano
34-138 barů
0,008 - 0,016
RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514
4
2/1
Ano
Ano
Ano
Ano
17P186
3A4749

Šňůra CEE VDO / 17P258
25M614
Ano
Ano
34-138 barů
0,008 - 0,016
RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514
4
2/1
Ano
Ano
Ano
Ano
17P187
3A4803

Příslušenství
Využijte všech možnosti zařízení naplno s naším profesionálním příslušenstvím:
Příslušenství FlexLiner™
17A226 Sáčky FlexLiner na barvu, 1 l (3 ks)
17P212 Sáčky FlexLiner na barvu, 1 l (25 ks)
17F005 Sáčky FlexLiner na barvu, 1,25 l (3 ks)
17P549 Sáčky FlexLiner na barvu, 1,25 l (25 ks)
Doplňkové sestavy nádobek FlexLiner™
17P550 Systém FlexLiner, 1 l (vodou ředitelné materiály)
17P551 Systém Flexliner, 1 l (odolný vůči rozpouštědlům)
17P552 Systém Flexliner, 1,25 l (vodou ředitelné materiály)
17P553 Systém Flexliner, 1,25 l (odolný vůči rozpouštědlům)
Nádobky
17N392 Nádobka, 1 l
17D850 Nádobka, 1,25 l
CanConnect™
17M867 CanConnect
Filtry
17P554 60 mesh (3 ks)
17P555 100 mesh (3 ks)

Držáky trysek a nástavce RAC X™
246215 Držák trysek 7/8" RAC X™ (vodou ředitelné materiály)
17P573 Držák trysek 1" RAC X™ (odolný vůči rozpouštědlům)
287019 25 cm nástavec s držákem trysek Rac X™
287020 40 cm nástavec s držákem trysek Rac X™
Trysky a sedla
FFLPXXX Otočné trysky RAC X™ FF LP SwitchTips
17P501 Sedlo/těsnění trysky (vodou ředitelné materiály), (5 ks)
17P502 Sedlo/těsnění trysky (odolné vůči rozpouštědlům), (5 ks)
Baterie
17P557 1 DEWALT® 18V 2,0 Ah XR lithium-iontová baterie
17P560 Nabíječka, 230 V
Provozní kapaliny
253574 Kapalina Pump Armor™ - 1 l
Ostatní
17M883
17N515
17N517
17M879
16H256
17P712

Transportní kufr
Sestava víčka (vodou ředitelné materiály)
Sestava víčka (odolné vůči rozpouštědlům)
Zátka víčka
Uzemňovací kabel
Víčko VacuValve

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění. Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění.

Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.
Ke každému nákupu u společnosti Graco
náleží služby zákazníkům úrovně A+.
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