Håndholdt Ultra Airless
®

Verdens mest avancerede håndholdte malersprøjter

FORDELE FOR PROFESSIONELLE
• Den hurtigste løsning til mindre opgaver – de professionelles valg!
Ingen fortynding – samme teknik og hastighed som ved traditionelle Airless-anlæg

• Perfekt Airless Finish™ – jævnt og flot ved alle hastigheder
Ingen fortynding, dækker med et enkelt lag – alle indendørs arkitekturmaterialer, alle typer finish

• Giver fuld pålidelighed – på hvert eneste projekt, hver gang
Helt nyt design, der er nemt at rengøre!

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

®

™

Avancerede håndholdte Airless-malersprøjter
til professionelle

Den hurtigste løsning til mindre opgaver –
de professionelles valg!
Spar tid og penge ved at anvende én dyse til alle Airless-maskiner med den helt nye patenterede
teknologi RAC X™ FF LP SwitchTips™ – tilgængelig i mange forskellige størrelser, der opfylder
de individuelle behov til hver enkelt opgave. Det patenterede FlexLiner™ Posesystem sikrer
hurtig opstart, påføring og rengøring, så du hurtigt kan komme videre til næste opgave.
Systemet sikrer også, at du kan påføre materiale i en hvilken som helst retning – sprøjten kan
endda vendes på hovedet! De professionelle er enige: Det er den hurtigste metode til at opnå
en perfekt Airless Finish™.

Perfekt Airless Finish™ ved alle hastigheder –
uden fortynding
SmartControl™ giver en perfekt Airless Finish™ ved håndholdt påføring. Opnå dækning med
et enkelt lag med præcis trykregulering ved alle hastigheder – uden fortynding! ProControl™ II
II tilpasser motorhastigheden for at give fuldstændig trykregulering. De håndholdte Ultra-sprøjter
leverer den samme overlegne finish som Gracos større Airless-anlæg – blot i et enkelt håndgreb.
Egnet til alle arkitektoniske materialer.

3 modeller – samme ydeevne
TIL VANDBASEREDE MATERIALER

TIL OPLØSNINGSMIDDELRESISTENTE OG VANDBASEREDE
MATERIALER

3m

WATER-BASED

CORDED AC

ULTRA MED LEDNING
(17M360)

WATER-BASED

CORDLESS DC

ULTRA UDEN LEDNING
(17M366)

WATER-BASED

CORDLESS DC

SOLVENT RESISTANT

ULTRAMAX ™
(17P258)

Leveres med en ekstra lang ledning på 3 meter

DEWALT ® og DEWALT-logoet er varemærker tilhørende DEWALT Industrial Tool Co. og anvendes under licens.

Banebrydende ydeevne,
pålidelighed og finish.
De professionelle er ikke i tvivl. De håndholdte Airless-sprøjter er det
bedste værktøj, når du skal klare små opgaver hurtigt. De branchetestede
håndholdte ULTRA-sprøjter fra Graco er verdens mest avancerede, og de
leverer uovertruffen hastighed, fejlfri finish og gentagen pålidelighed.

Giver fuld pålidelighed –
på hvert eneste projekt, hver gang

Patenteret teknologi

Det tredobbelte stempelanlæg Triax™ giver den mest pålidelige ydeevne i branchen og fuld
dyseunderstøttelse. Det er fremstillet af slidstærkt rustfrit stål og hårdmetalkomponenter og
samlet med en højstyrkepolymer, hvilket giver det mest slidstærke og lette anlæg. Med den
innovative Drop-In On-the-Job Triax Farvesektionsudskiftning med ProConnect™ kan
du udskifte den modulopbyggede farvesektion under arbejdet.

1. Fjern dækslet med
en skruetrækker.

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

2. Tag den gamle
farvesektion ud
af anlægget.

3. S æt den nye
farvesektion i.

De ledningsfri modeller påfører
op til 3,5 liter på en enkelt opladning
takket være 18 V litium-ion-systemet
fra DEWALT® – markedets mest
velafprøvede og pålidelige batteri.
Det bedste af det hele er,
at de fungerer med et hvilket som helst
18 V litium-ion-batteri fra DEWALT®.

Fra start til slut:

verdens mest avancerede håndholdte Airless-sprøjteanlæg
Den hurtigste løsning til mindre opgaver – de professionelles valg!
Perfekt Airless Finish™ ved alle hastigheder – uden fortynding
Giver fuld pålidelighed – på hvert eneste projekt, hver gang
EKSKLUSIV BANEBRYDENDE TEKNOLOGI!
PATENTED
TECHNOLOGY

Patenterede RAC X™ FFLP SwitchTips™ †
Der leveres to dyser sammen med sprøjten
Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™
giver fremragende påføringsresultater og
gør det nemt at fjerne dysetilstopninger
Påfør materiale ved lavere tryk med
et hvilket som HELST Graco-anlæg

Effektiv PRO-afgangsregulering
med keramiske kugler

1-liters FlexLiner™ †
Helt nyt design, der er nemt at rengøre!
Engangsposer reducerer
rengøringstiden
Påfør materiale i en hvilken som
helst retning – sprøjten kan
endda vendes på hovedet!
Giver perfekt Airless Finish™
– præcis ligesom en CLASSIC S 395PC!

DEN LETTESTE HÅNDHOLDTE PRO AIRLESS!
Aftageligt materialefilter
†

Patenteret teknologi

Så du undgår tilstopninger. Leveres som standard
med et sort 60 mesh-filter til vægmaling og et blåt
100 mesh-filter til Fine Finish-maling.

AIRLESS HANDHELD

Drop-In On-the-Job Triax™farvesektionsudskiftning

TRIAX™ Tredobbelt stempelanlæg †
Holdbart stempel i hårdmetal,
der er udviklet til at give ekstra pålidelighed

ProControl™ II Trykregulering
Justerbar motorhastighed og flow for KOMPLET
kontrol over både tykke og tynde materialer

SmartControl™
Giver en ensartet sprøjtevifte ved alle sprøjtetryk

LED-batteriindikator

Kompatibel med et hvilket som helst
18 V litium-ion-batteri fra DEWALT
Letvægtsdesign, opladning på 35 minutter

Til vandbaserede materialer*
* Til opløsningsmiddelbaserede materialer vælges det håndholdte anlæg ULTRAMAX Airless.
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Kom godt i gang med det håndholdte sprøjteanlæg –
det perfekte anlæg til dine behov

Perfect
Airless Finish™

Triax™ Tredobbelt stempelanlæg
med ProConnect™

➤ Jævnt og flot ved alle hastigheder

Tag et kig ind i maskineriet og opdag
den banebrydende Triax™-teknologi!

➤ Ingen fortynding
➤ Dækning med ét lag

Pålidelig opstart
Ingen fastklemte komponenter –
NOGENSINDE!
➤ Ingen indgangskontraventil,

der kan sætte sig fast
➤ Automatisk udgangskuglehammer

Påfør materiale i en hvilken som helst retning – sprøjten kan endda vendes på hovedet!
FlexLiner™-malerpose – du vælger selv, om du vil smide den væk eller genbruge den!
Nem opsætning:

1. Fyld FlexLiner™-posen
med materiale

2. Klem eventuel luft ud

3. Sprøjtemal!

Nem rengøring:
1. Fyld FlexLiner™-posen op med vand
og Pump Armor™
2. Ryst anlægget

3. Sprøjt ned i en spand
4. Ingen sugeslange, der skal rengøres

Drevet af XR litium-ion-systemet fra DEWALT®
Mange kapacitetsmuligheder:
Tip!
Vil du gerne have større frihed med din sprøjte?
➤	Så køb et større Ah-18 V-batteri, der giver en længere batterilevetid.

Mon ikke vores 1,25-liters kop og poser bliver det næste på din indkøbsliste?

2,0 Ah
= 3-liters kapacitet
*

Tilgængelige versioner:
2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*

Graco tilbyder kun 2 Ah. Du kan købe de andre størrelser hos en DEWalt-forhandler.

Batterioplader

RAC X™ FF LP SwitchTips™

AIRLESS HANDHELD

Uovertruffen ydeevne:
➤ Alle

ULTRA- og ULTRAMAX-anlæg har FULD ydeevne med RAC X FF LP SwitchTips

TRYK OG DYSEUNDERSTØTTELSE
KOMPLET
KOMPLET UDVALG
TRYKOMRÅDE
AF DYSER
34 - 138 bar

0,008 - 0,016

KONSTRUKTIONSMATERIALE
SLID
KABINET
Hårdmetal og
rustfrit stål

Højstyrkepolymer

Anvender det patenterede Graco RAC X™
Dyse med SmartTip™-teknologi og eksklusiv indvendig
dysegeometri, der leverer branchens bedste finish ved
det laveste tryk med Airless-sprøjteanlægget!

De samme forlængere og
dyser til alle (håndholdte)
Airless-anlæg i serien

➤ Ikke længere en skræddersyet dyse kun til håndholdte anlæg
➤ Giver den BEDSTE finish sammenlignet med andre dyser
➤ 	Fuldt udvalg af dysestørrelser, der kan anvendes i alle applikationer,

RAC X™

hvor der males med håndholdt anlæg

VIFTEBREDDE

DYSESTØRRELSE – TOMMER
Tommer (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

Flowhastighed (lpm)

0,26

0,41

0,59

0,80

1,04

Vand ved 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); maling med en højere viskositet nedsætter flowhastigheden.
Eksempel: For en dyse med en åbning på 0,010 og en viftebredde på 203 mm skal du bestille FFLP410.
Håndholdte anlæg understøtter ikke åbninger på 0,018 og 0,020.

Udvid dit håndholdte anlæg
Brug din foretrukne forlænger
eller slange, og kombiner forskellige
maleopgaver i én.

Værd at vide
➤	Vidste du, at du takket være
RAC X™-designsprøjteholderen nu
kan tilslutte alt RAC X-kompatibelt
tilbehør såsom forlængere og
slanger til disse håndholdte ULTRA
Airless-anlæg?
(gælder kun det håndholdte ULTRA Airless-anlæg)

FlexLiner™-sæt
Ekstra komplet:
➤ Vand- og opløsningsmiddelbaserede versioner tilgængelige
➤ Ekstra FlexLiner-pose, perfekt til rengøring og farvede lakker
➤ Også tilgængelig i størrelsen 1,25 liter, så du får større frihed

! TIP
Du kan nå endnu længere
Brug standardforlængere
på ULTRA-modellerne

(kan ikke bruges på den håndholdte ULTRAMAX)

Sættene leveres med en opbevaringsprop

Opnå optimal dækning
med en forlænger på 25 cm
287019

Avancerede håndholdte Airless-malersprøjter
til professionelle
Tekniske specifikationer
Alle anlæg leveres komplet og klar til sprøjtning:
Modelnavn:

ULTRA AIRLESS
HÅNDHOLDT
MED LEDNING

ULTRA AIRLESS
HÅNDHOLDT
UDEN LEDNING

ULTRAMAX AIRLESS
HÅNDHOLDT
UDEN LEDNING

Varenumre:

CEE VDO-ledning / 17M360
25M616
Nej
Ja
34-138 bar
0,008 - 0,016

CEE VDO-ledning / 17M366
25M615
Nej
Ja
34-138 bar
0,008 - 0,016

CEE VDO-ledning / 17P258
25M614
Ja
Ja
34-138 bar
0,008 - 0,016

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

4
–/–
Ja
Ja
Ja
Ja
17P185
3A4702

4
2/1
Ja
Ja
Ja
Ja
17P186
3A4749

4
2/1
Ja
Ja
Ja
Ja
17P187
3A4803

til EURO-version (230 V)
til UK-version
Tåler opløsningsmiddel
ProControl™ II Trykregulering
Trykregulering
Dyseunderstøttelse - KUN RAC X™ FF LP SwitchTips™

Dyse(r) medfølger
1-liters FlexLiner™-poser (medfølger)
DEWALT® 18 V 2,0 Ah XR litium-ion-batteri / oplader
Meshfilter medfølger - 60 mesh (sort) + 100 mesh (blå)
Kan repareres
ProConnect™
Opbevaringspose
Triax™ Reservefarvesektion
Brugerhåndbog

Tilbehør
Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge professionelt tilbehør:
FlexLiner™ Tilbehør
17A226 1-liters FlexLiner-malerposer (3-pak)
17P212 1-liters FlexLiner-malerposer (25-pak)
17F005 1,25-liters FlexLiner-malerposer (3-pak)
17P549 1,25-liters FlexLiner-malerposer (25-pak)

RAC X™ Dyseholdere og Forlængere
246215 RAC X™-dyseholder 7/8" (vandbaseret)
17P573 RAC X™-dyseholder 1" (opløsningsmiddelresistent)
287019 25-cm forlænger med Rac X™-dyseholder
287020 40-cm forlænger med Rac X™-dyseholder

Ekstra FlexLiner™ Kopenheder
17P550 1-liters Flexliner-system (vandbaseret)
17P551 1-liters Flexliner-system (opløsningsmiddelresistent)
17P552 1,25-liters Flexliner-system (vandbaseret)
17P553	1,25-liters Flexliner-system
(opløsningsmiddelresistent)

Dyser og lejer
FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
17P501 Dyseleje/-pakning (vandbaseret) (5-pak)
17P502 Dyseleje/-pakning (opløsningsmiddelresistent) (5-pak)

Kopper
17N392 Kop, 1-liters
17D850 Kop, 1,25-liters
CanConnect™
17M867 CanConnect
Filtre
17P554 60 mesh, (3-pak)
17P555 100 mesh, (3-pak)

Batterier
17P557 1 DEWALT® 18 V 2,0 Ah XR litium-ion-batteri
17P560 Oplader, 230 V
Væsker
253574 Pump Armor™ - 1 liter
Andet
17M883
17N515
17N517
17M879
16H256
17P712

Opbevaringstaske
Lågsamling (vandbaseret)
Lågsamling (opløsningsmiddelresistent)
Prop til låg
Jordkabel
VacuValve-hætte

Dette dokument – dvs. både tekst og illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.
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Hver gang du handler hos Graco,
får du vores førsteklasses kundeservice
med i købet.

