Ultra Airless kézi festékszóró
®

A világ legmodernebb kézi festékszórói

PROFESSZIONÁLIS ELŐNYÖK
• Kisebb volumenű munkálatok elvégzésének leggyorsabb módja – A profiknál bevált!
Nincs szükség hígításra – a hagyományos Airlesseknél megszokott technika és sebesség

• Perfect Airless Finish™ szóráskép – minden sebesség mellett egyenletes
Fedés akár egy rétegben, hígítás nélkül – minden dekorbevonaton, minden felületen

• Megbízható minőség – minden munkánál, minden egyes alkalommal
Praktikus, egyszerűen tisztítható kialakítás!

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

®

™

Speciális Airless kézi festékszórók
Profik számára

Kisebb volumenű munkálatok elvégzésének
leggyorsabb módja – A profiknál bevált!
Spóroljon meg időt és pénzt az új, szabadalmaztatott RAC X™ FF LP SwitchTips™ fúvókák
révén – használjon egyetlen fúvókát minden Airless gépen! Számos különböző méretben
elérhető, hogy minden munkához rendelkezésre álljon a tökéletes darab. A szabadalmaztatott
FlexLiner™ zsákrendszer gyors kezdést, festékszórást és tisztítást tesz lehetővé, így Ön
gyorsan nekikezdhet a munkának és befejezheti azt. Ráadásul bármilyen irányban szórhat,
akár fejjel lefelé is! A szakemberek egyetértenek abban, hogy ez a leggyorsabb módszer
a Perfect Airless Finish™ szóráskép eléréséhez.

Perfect Airless Finish™ szóráskép bármely
sebesség mellett – hígítás nélkül
A SmartControl™ elősegíti a kézi festékszóróknál a Perfect Airless Finish™ szórásképet.
A pontos nyomásszabályozás révén egy rétegben is biztosított lehet a tökéletes fedés –
hígítás nélkül! A ProControl™ II a motorsebesség felügyeletével gondoskodik a tökéletes
nyomásszabályozásról. Az Ultra kézi festékszórók ugyanolyan kiváló bevonatot biztosítanak,
mint a Graco nagyobb Airless festékszórói – és elférnek a kezében. Minden fedőfesték
felhordására alkalmas.

3 különböző típus – azonos teljesítmény
OLDÓSZERES ÉS VÍZBÁZISÚ
ANYAGOK SZÓRÁSA

VÍZBÁZISÚ
ANYAGOK SZÓRÁSA

3m

WATER-BASED

CORDED AC

VEZETÉKES ULTRA
(17M360)

WATER-BASED

CORDLESS DC

VEZETÉK NÉLKÜLI ULTRA
(17M366)

WATER-BASED

CORDLESS DC

SOLVENT RESISTANT

ULTRAMAX ™
(17P258)

Extra hosszú, 3 méteres tápkábellel szállítva

A DEWALT ® és a DEWALT logó a DEWALT Industrial Tool Co. védjegye. Ezek használata engedéllyel történik.

Forradalmi teljesítmény,
megbízhatóság, bevonat.
A szakemberek egyetértenek: az Airless kézi festékszórók utolérhetetlenek
a kis munkák gyors elvégzésében. Az iparágban jól ismert Graco ULTRA
kézi festékszórók a világ legmodernebb megoldásai, melyek verhetetlen
sebességet, hibátlan bevonatot és mindig üzemkész működést biztosítanak.

Megbízható minőség – minden munkánál,
minden egyes alkalommal

Szabadalmaztatott
technológia

A tripla dugattyús Triax™ szivattyú maximális megbízhatóságot és teljes fúvókatámogatást
biztosít. A szivattyú masszív rozsdamentes acél és karbid elemekből áll, melyek nagy
szakítószilárdságú polimerrel vannak rögzítve a lehető legtartósabb és legkönnyebb felépítés
érdekében. Az innovatív, ProConnect™ technológia révén a Triax csereszivattyúk
a moduláris szivattyúkon akár a munkavégzés helyén is kicserélhetők.

1. Egy csavarhúzó
segítségével vegye le
a burkolatot.

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

2. Vegye ki a régi
szivattyút
a festékszóróból.

3. Helyezze be
az új szivattyút
a festékszóróba.

A piacon jelenleg elérhető
legmegbízhatóbb akkumulátornak,
a DEWALT® 18 V lítiumion-rendszernek
köszönhetően a vezeték nélküli modellek
akár 3,5 litert is képesek kiszórni.
És ami a legjobb:
a szivattyú valamennyi DEWALT®
18 V lítiumion-akkumulátorral használható!

Az első pillanattól az utolsóig

a világ legmodernebb Airless kézi festékszórója
Kisebb volumenű munkálatok elvégzésének leggyorsabb módja – A profiknál bevált!
Perfect Airless Finish™ szóráskép bármely sebesség mellett – hígítás nélkül
Megbízható minőség – minden munkánál, minden egyes alkalommal

EXKLUZÍV, FORRADALMIAN

ÚJ TECHNOLÓGIA!

PATENTED
TECHNOLOGY

Szabadalmaztatott
RAC X™ FFLP SwitchTips™ fúvóka†
A géphez két darab fúvókát mellékelünk
A visszafordítható (RAC™) SwitchTips™
fúvókák kiváló szórási teljesítményt
nyújtanak, és megkönnyítik
az eltömődések megszüntetését
A Graco szóróberendezésekkel
alacsonyabb nyomáson dolgozhat

Professzionális kimenetellenőrzés
kerámiagolyókkal

1 literes FlexLiner™ nejlon betét †
Praktikus, egyszerűen tisztítható kialakítás!
Az eldobható nejlon
betéteknek köszönhetően
nincs szükség tisztításra

Perfect Airless Finish™ szóráskép

   BÁRMILYEN irányban szórhatja
      az anyagot –
         akár fejjel lefelé is!

– akárcsak a CLASSIC S 395PC esetén!

A LEGKÖNNYEBB KÉZI PRO AIRLESS!
Cserélhető anyagszűrő
†

Szabadalmaztatott technológia

A fúvóka eltömődésének megakadályozására.
Gyári tartozék a falfestésre szolgáló fekete
60-as mesh szűrők és a finomszórásra szolgáló
kék 100-as mesh szűrők esetén.

AIRLESS HANDHELD

A munkavégzés helyén
is megvalósítható Triax™
szivattyúcsere

TRIAX™ tripla dugattyús szivattyú †
A strapabíró karbid dugattyú
hosszú élettartamot biztosít

ProControl™ II nyomásszabályozó
Állítható motorsebesség és áramlási sebesség a TELJES
kontrollért – híg és sűrű anyagok esetén egyaránt

SmartControl™
Egyenletes szórási teljesítményt nyújt minden nyomási tartományban

LED-es töltöttségjelző

Minden 18 voltos DEWALT lítiumion-akkumulátorral
kompatibilis
Könnyű kivitel, 35 perc alatt feltölthető

Vízbázisú anyagok szórása*
* Oldószer alapú anyagokhoz válassza az ULTRAMAX Airless kézi festékszórót.
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Változtassa át kézi festékszóróját
az igényeinek tökéletesen megfelelő eszközzé

Perfect
Airless Finish™
szóráskép

Triax™ tripla dugattyús szivattyú
ProConnect™ technológiával
Nézzen be a burkolat alá és fedezze fel
a forradalmi Triax™ szivattyút!

➤ Minden sebesség mellett egyenletes
➤ Nincs szükség hígításra
➤ Egyetlen réteg elég

Megbízható kezdés
Az egyes részegységek
SOSE ragadnak be!
➤ Nincs bemeneti visszacsapószelep,

ami beragadhatna
➤ Automatikus kimeneti golyós kopogtató

Bármilyen irányban szórhatja az anyagot – akár fejjel lefelé is!
FlexLiner™ festékzsák – egyszerre eldobható és többször felhasználható.
Egyszerű összeszerelés:

1. Töltse meg anyaggal
a FlexLiner™ zsákot

2. Préselje ki a maradék
levegőt

3. Szórjon!

Egyszerű tisztítás:
3. Fújja ki a tisztítófolyadékot egy vödörbe
4. Nincs tisztítandó szívócső

1. Töltse meg tisztítófolyadékkal
a FlexLiner™ zsákot
2. Rázza fel a festékszórót

Az energiaellátásról a DEWALT® XR
lítiumion-rendszer gondoskodik
Számos különböző teljesítményű változat:
Tipp!
Szeretné, ha ritkábban kellene tölteni a festékszóró akkumulátorát?
➤ Válasszon egy nagyobb teljesítményű 18 voltos akkumulátort!

Biztos lehet benne, hogy a nagyobb akkumulátor után a nagyobb,
1,25 literes tartály és nejlon betét is meg fog tetszeni!

2,0 Ah
= 3 literes kapacitás
*

Elérhető változatok:
2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*

Akkumulátortöltő

A Graco csak a 2 Ah-s akkumulátort mellékeli. Az egyéb méretű akkumulátorokat keresse a DEWalt szervizközpontokban

RAC X™ FF LP SwitchTips™ fúvókák

AIRLESS HANDHELD

Páratlan teljesítmény:
➤ Az

ULTRA és ULTRAMAX festékszórók csak a RAC X FF LP SwitchTips fúvókákkal érik
el maximális teljesítményüket

TÁMOGATOTT NYOMÁS ÉS FÚVÓKA
TELJES
TELJES
NYOMÁSTARTOMÁNY FÚVÓKATÁMOGATÁS
34 - 138 bar

0,008 - 0,016

KOPÁS

FÚVÓKA ANYAGA
BURKOLAT

Karbin és
rozsdamentes acél

Magas szakítószilárdságú
polimer

Bemutatkozik a szabadalmaztatott Graco RAC X™
SmartTip™ technológiát és egyedi belső
kiképzést felvonultató fúvóka, mely a szektor
legjobb szórásképét biztosítja a lehető
legalacsonyabb Airless szórónyomás mellett!

Azonos hosszabbítószárak és
fúvókák a termékcsalád minden
Airless (kézi) festékszórójához

➤ Egyedi fúvóka már nem csak kézi festékszórókhoz
➤ Minden más fúvókánál jobb szórásképet BIZTOSÍT

RAC X™

➤ Teljes méretkínálat minden kézi festékszóró-alkalmazáshoz

SZÓRÁS SZÉLESSÉGE

NYÍLÁS MÉRETE – HÜVELYK
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Folyadékáram (liter/perc)

0,26

0,41

0,59

0,80

1,04

138 bar (13,8 MPa, 2000 psi) nyomású víz esetén; magasabb viszkozitású festékek esetén a folyadékáram alacsonyabb.
Példa:  0,010-es nyílású és 8 hüvelykes (203 mm) mintájú fúvóka esetén válassza az FFLP410 egységet.
A kézi egységek a 0,018-as és 0,020-as nyílásméretet nem támogatják.

Bővítse kézi festékszóróját
Használja kedvenc hosszabbítószárát
vagy anyagtömlőjét, és a különböző
festési munkákat végezze el egyetlen
menetben.

Tudta-e...?
➤ Tudta, hogy a RAC X™ fúvókatartó
révén immár lehetőség van bármely
RAC X™ kompatibilis tartozék
(pl. hosszabbítószár vagy anyagtömlő)
az ULTRA Airless kézi festékszórókhoz
való csatlakoztatására?
(Kizárólag ULTRA Airless kézi festékszóró esetén)

FlexLiner™ készletek
Extra kiegészítők
➤ Vízbázisú és oldószeres változatok kaphatók
➤ Az Extra FlexLiner tökéletes választás tisztításhoz és színbevonatoláshoz
➤ A jobb hordozhatóság érdekében 1,25 literes méret is kapható

! TIPP
Érjen messzebbre
Használja a standard
hosszabbítószárakat
az ULTRA modellekkel

(Az ULTRAMAX kézi modellekkel nem használhatók)

A készletekhez tárolódugaszt is mellékelünk

Optimális hosszabbítás
a 10"-os hosszabbítószárral
287019

Speciális Airless kézi festékszórók
Profik számára
Műszaki specifikáció
Az egységek teljesen összeállítva, használatra készen kerülnek leszállításra:
Modell neve:

Rendelési számok: Európai verzió (230 V)
UK verzió
Oldószer-kompatibilitás
ProControl™ II nyomásszabályozó
Nyomásszabályozás
Támogatott fúvókák - CSAK RAC X™ FF LP SwitchTips™ fúvókák
Mellékelt fúvókák
1 literes FlexLiner™ zsákok (mellékelve)
DEWALT® 18 V 2,0 Ah-s XR lítiumion-akkumulátor / töltő
Mellékelt szűrőháló - 60 mesh (fekete) + 100 mesh (kék)
Teljesen javítható
ProConnect™
Tárolótáska
Triax™ csereszivattyú
Kézi

ULTRA AIRLESS
KÉZI,
VEZETÉKES

ULTRA AIRLESS
KÉZI,
VEZETÉK NÉLKÜLI

ULTRAMAX AIRLESS
KÉZI,
VEZETÉK NÉLKÜLI

CEE VDO vezeték / 17M360
25M616
Nem
Igen
34-138 bar
0,08 - 0,016
RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514
4
–/–
Igen
Igen
Igen
Igen
17P185
3A4702

CEE VDO vezeték / 17M366
25M615
Nem
Igen
34-138 bar
0,008 - 0,016
RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514
4
2/1
Igen
Igen
Igen
Igen
17P186
3A4749

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

Tartozékok
Hozza ki a legtöbbet berendezéséből professzionális tartozékaink használatával!
FlexLiner™ tartozékok
17A226 1 literes FlexLiner festékzsákok (3 darabos kiszerelés)
17P212 1 literes FlexLiner festékzsákok (25 darabos kiszerelés)
17F005 1,25 literes FlexLiner festékzsákok (3 darabos kiszerelés)
17P549 1,25 literes FlexLiner festékzsákok (25 darabos kiszerelés)
Extra FlexLiner™ tartályegységek
17P550 1 literes Flexliner rendszer (vízbázisú)
17P551 1 literes Flexliner rendszer (oldószeres)
17P552 1,25 literes Flexliner rendszer (vízbázisú)
17P553 1,25 literes Flexliner rendszer (oldószerálló)
Tartályok
17N392 Tartály, 1 literes
17D850 Tartály, 1,25 literes
CanConnect™
17M867 CanConnect
Szűrők
17P554 60 mesh (3 darabos kiszerelés)
17P555 100 mesh (3 darabos kiszerelés)

RAC X™ fúvókatartók és hosszabbítószárak
246215 RAC X™ fúvókatartó, 7/8" (vízbázisú)
17P573 RAC X™ fúvókatartó, 1" (oldószerálló)
287019 25 cm-es hosszabbítószár + Rac X™ fúvókatartó
287020 40 cm-es hosszabbítószár + Rac X™ fúvókatartó
Fúvókák és ülékek
FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
17P501 Fúvókaülék/-tömítés (vízbázisú) (5 darabos kiszerelés)
17P502 Fúvókaülék/-tömítés (oldószerálló) (5 darabos kiszerelés)
Akkumulátorok
17P557 1 db DEWALT® 18 V 2,0 Ah-s XR lítiumion-akkumulátor
17P560 Töltő, 230 V
Folyadékok
253574 Pump Armor™ - 1 literes
Egyéb
17M883
17N515
17N517
17M879
16H256
17P712

Tárolótáska
Fedélegység (vízbázisú)
Fedélegység (oldószerálló)
Fedéldugasz
Földelőkábel
Vákum zárófedél

Az ebben a dokumentumban szereplő minden írott és bemutatott anyag a publikáció idején elérhető legfrissebb termékinformációkon alapul. A Graco fenntartja magának a bármikor előzetes értesítés nélküli változtatás jogát.

A Graco rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal.
Minden Graco termékhez
első osztályú ügyfélkiszolgálás jár.
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