Ultra rankinė
beorio dažymo sistema
®

Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai

PRIVALUMAI
• Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus – įrodyta profesionalų!
Nereikia skiesti dažų, darbo pobūdis ir greitis kaip ir įprastų beorių purkštuvų

• Puiki apdaila – glotni ir tolygi purškiant bet kokiu greičiu
Nereikia skiesti, pakanka vieno sluoksnio – visiems interjero dažams, visiems paviršiams

• Patikimumas – kiekviename darbe, kiekvieną kartą
Nauja konstrukcija – lengva išplauti!!

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

®

™

Pažangi rankinė beorio dažymo sistema
profesionalams

Greičiausias būdas atlikti smulkius
dažymo darbus – įrodyta profesionalų!
Taupykite laiką ir pinigus visoms beorio dažymo sistemoms, naudodami vieno tipo dažymo
galvutes. Nauja patentuota technologija RAC X™ FF LP SwitchTips™: siūlomos įvairių dydžių
dažymo galvutės, kad tiktų bet kokiems darbams. Su patentuota FlexLiner™ maišelių
sistema įrenginį galima greitai paruošti darbui, purkšti ir išplauti, todėl darbas pradedamas
ir užbaigiamas greitai. Dažus galima purkšti BET KURIA kryptimi – netgi apvertus purkštuvą!
Profesionalai sutinka, kad tai – greičiausias būdas atlikti puikią apdailą.

Puiki apdaila, spartus darbas, neskiesti dažai
Su SmartControl™ valdymu galima pasiekti gražią apdailą, naudojant rankinį purkštuvą.
Tiksliai paskirstomas slėgis, todėl pakanka vieno sluoksnio neskiestų dažų! ProControl™ II
reguliuoja variklio greitį, palaikydamas pastovų slėgį. Ultra rankiniais purkštuvais apdailos
darbus galima atlikti taip pat kokybiškai, kaip ir su įprastomis Graco beorio dažymo sistemomis
– tiesiog laikant purkštuvą rankoje. Tinka visoms statybinėms dangoms.

3 modeliai – tos pačios eksploatacinės savybės
SKIEDIKLINĖMS
IR VANDENINĖMS MEDŽIAGOMS

VANDENINĖMS MEDŽIAGOMS

3m

WATER-BASED

CORDED AC

ULTRA LAIDINIS
(17M360)

WATER-BASED

CORDLESS DC

ULTRA BELAIDIS
(17M366)

WATER-BASED

CORDLESS DC

SOLVENT RESISTANT

ULTRAMAX ™
(17P258)

Su ypač ilgu 3 m maitinimo kabeliu

DEWALT ® ir DEWALT logotipas yra DEWALT Industrial Tool Co. prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.

Neprilygstamos eksploatacinės savybės,
patikimumas, kokybiška apdaila.
Profesionalai pripažįsta. Beoriai rankiniai purkštuvai yra pagrindiniai įrankiai,
padedantys greitai atlikti smulkius darbus. Pramonėje patikrinti Graco ULTRA
rankiniai purkštuvai yra pažangiausi pasaulyje, išsiskiriantys neprilygstamu
dažymo greičiu, nepriekaištinga apdailos kokybe ir patikimumu.

Patikimumas – kiekviename darbe,
kiekvieną kartą
Triax™ pompa su trimis stūmokliais užtikrina patikimą darbą. Ji pagaminta iš patvarių
nerūdijančio plieno ir karbido dalių, sujungtų ypač tvirtu polimeru, todėl yra pati patvariausia
ir lengviausia pompa. Naudodami pažangią Drop-In On-the-Job Triax pompos keitimo
sistemą su ProConnect™, savo modulinę pompą galite pakeisti tiesiog darbo vietoje.
Patentuota technologija

1. Naudodami atsuktuvą,
atsukite ir nuimkite
dangtelį.

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

2. Išimkite seną pompą.

3. Įdėkite naują pompą.

Su belaidžiais modeliais vieną kartą
įkrovus akumuliatorių galima išpurkšti
iki 3,5 litro dažų, nes purkštuve
sumontuotas DEWALT® 18 V ličio jonų
akumuliatorius – šiuo metu patikimiausias
akumuliatorius rinkoje.
Svarbiausia tai, kad galima naudoti bet kurį
DEWALT® 18 V ličio jonų akumuliatorių.

Nuo pradžios iki pabaigos –

pažangiausias pasaulyje beoris rankinis dažų purkštuvas
Greičiausias būdas atlikti smulkius dažymo darbus – įrodyta profesionalų!
Puiki apdaila, spartus darbas, neskiesti dažai
Patikimumas – kiekviename darbe, kiekvieną kartą

IŠSKIRTINĖ NEPRILYGSTAMA TECHNOLOGIJA!
PATENTED
TECHNOLOGY

Patentuotos dažymo galvutės
RAC X™ FFLP SwitchTips™ †
Komplekte yra dvi dažymo galvutės
Reversinės galvutės puikiai dažo;
užsikimšusias jas lengva išvalyti
Purkškite žemu slėgiu
su BET KURIA Graco sistema

Tikri PRO vožtuvai
su keraminiais rutuliukais

1 litro FlexLiner™ †
Nauja konstrukcija – lengva išplauti!
Nereikia plauti,
nes įdėklai vienkartiniai
  Purškite BET KURIA kryptimi –
   netgi apvertę žemyn!
Puiki apdaila
– kaip ir su CLASSIC S 395PC!

LENGVIAUSIAS PROFESIONALUS
RANKINIS BEORIS PURKŠTUVAS!
†

Patentuota technologija

Keičiamas dažų filtras
Kad galvutė neužsikimštų. Standartinis juodos
spalvos 60 mesh filtras – sienų dažams,
mėlynas 100 mesh filtras – apdailos dažams.

AIRLESS HANDHELD

Drop-In On-the-Job Triax™
pompos keitimas

TRIAX™ pompa
su trimis stūmokliais †
Patvarus stūmoklis iš karbido
užtikrina ilgalaikį patikimumą

ProControl™ II slėgio valdymas
Reguliuojamas variklio greitis ir našumas,
siekiant VISIŠKAI valdyti ir tirštas, ir skystas medžiagas

SmartControl™
Užtikrina tolygų dažymo fakelą purškiant bet kokiu slėgiu

LED įkrovos indikatorius

Tinka visi 18 V ličio jonų DEWALT akumuliatoriai
Mažas svoris, įkrovimas per 35 minutes

Vandeninėms medžiagoms*
* Skiediklinėms medžiagoms rinkitės ULTRAMAX beorį rankinį purkštuvą.
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Paverskite savo rankinį dažų purkštuvą
jūsų poreikius tobulai atitinkančiu įrankiu

Puiki apdaila
➤ Glotni ir tolygi,

purškiant bet kokiu greičiu
➤ Nereikia skiesti

Triax™ pompa su trimis stūmokliais
ir ProConnect™
Patikrinkite po gaubtu ir atraskite,
kokį proveržį užtikrina Triax™!

➤ Dažymas vienu sluoksniu

Patikimas paleidimas
DAUGIAU JOKIŲ
stringančių dalių!
➤ Įsiurbimo pusėje nėra atbulinio

vožtuvo, kuris galėtų užstrigti
➤ Automatinis rutuliuko plaktukas

išmetimo pusėje

Purškite bet kuria kryptimi – netgi apvertę žemyn!
FlexLiner™ dažų maišelis – jums rinktis, išmesti ar naudoti dar kartą!
Lengva paruošti darbui:

1. Pripildykite FlexLiner™
maišelį medžiaga

2. Išspauskite visą
likusį orą

3. Purkškite!

Lengva išplauti:
1. Pripildykite FlexLiner™ maišelį plovimo skysčio
2. Pakratykite purkštuvą

3. Išpurkškite į kibirą
4. Nėra įsiurbimo vamzdelio, kurį reikėtų plauti

Su DEWALT® XR ličio jonų sistema
Daug pasirinkimų:
Patarimas!
Ar norite ilgiau dažyti su savo purkštuvu?
➤ Įsigykite didesnės talpos 18 V akumuliatorių, kurio įkrovos pakanka ilgiau.

Esame tikri, jog didesnis 1,25 litro bakelis ir įdėklai bus kiti jūsų įsigyti priedai!

2,0 Ah
= 3 litrų talpa
*

Galimi variantai:
2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*

Akumuliatoriaus įkroviklis

Graco siūlo tik 2,0 Ah. Kitos talpos akumuliatorius galite įsigyti DEWalt techninės priežiūros centruose

Dažymo galvutės RAC X™ FF LP SwitchTips™ AIRLESS
Neprilygstamos eksploatacinės savybės:
➤ VISI

HANDHELD

ULTRA ir ULTRAMAX purkštuvai PUIKIAI veikia su RAC X FF LP dažymo galvutėmis

TINKAMOS GALVUTĖS IR SLĖGIS
SLĖGIO RIBOS
TINKAMOS
DAŽYMO GALVUTĖS
34 - 138 bar

0,008 - 0,016

KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS
SUSIDĖVINČIOS
KORPUSAS
Karbidas
ir nerūdijantis plienas

Ypač tvirtas polimeras

Su patentuota Graco RAC X™ technologija
Dažymo galvutė su SmartTip™ technologija
ir išskirtine vidine galvutės konfigūracija,
padedančia atlikti geriausią apdailą
su žemiausiu beorio purškimo slėgiu!

Tie patys visų beorių
(rankinių) purkštuvų
ilgintuvai ir dažymo
galvutėse

➤ Neliko specialios, tik rankiniams purkštuvams skirtos, dažymo galvutės
➤ Užtikrina GERIAUSIĄ apdailą, lyginant su bet kuria kita galvute
➤ Visų dydžių galvutės visiems rankiniams purkštuvams

FAKELO PLOTIS

KIAURYMĖS SKERSMUO, COLIAIS
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Našumas (l/min)

0,26

0,41

0,59

0,80

1,04

Vandens slėgis 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); našumas mažėja, dirbant su didesnės klampos dažais.
Pavyzdys:  prireikus galvutės su 0,010 colio skersmens kiauryme ir 203 mm fakelo pločiu, užsisakykite FFLP410.
Rankiniams purkštuvams netinka galvutės su 0,018 ir 0,020 colių kiaurymėmis.

RAC X™
Išplėskite savo rankinio
purkštuvo galimybes
Naudokite pageidaujamą ilgintuvą
ar žarną ir suderinkite įvairius dažymo
darbus.

Ar žinojote?
➤ Ar žinojote, kad prie ULTRA beorių
rankinių purkštuvų galima prijungti
visus su RAC X™ sistema
suderinamus priedus, pvz.,
ilgintuvus ir žarnas?
(tik ULTRA beoriui rankiniam purkštuvui)

FlexLiner™ rinkiniai
Papildomas komplektas:
➤ Vandeniniams ir skiedikliniams dažams
➤ Papildomi FlexLiner įdėklai puikiai tinka plovimui ir kelių spalvų dažymui
➤ Didesnės apimties darbams naudokite 1,25 litro bakelį

! PATARIMAS
Pasiekite toliau
ULTRA modeliams naudokite
standartinius ilgintuvus

Rinkiniuose yra laikymo kamščiai

(netinka ULTRAMAX rankiniams purkštuvams)

Toliausiai pasieksite su 25 cm ilgintuvu
287019

Pažangi rankinė beorio dažymo sistema
profesionalams
Techniniai duomenys
Visos sistemos tiekiamos sukomplektuotos ir paruoštos darbui:

ULTRA AIRLESS
SU
LAIDU

ULTRA AIRLESS
SU
AKUMULIATORIUMI

ULTRAMAX AIRLESS
SU
AKUMULIATORIUMI

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

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

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

Modelio pavadinimas:

Gaminio kodas: Europinė versija (230 V)
UK versija
Tinka skiedikliniams dažams
ProControl™ II slėgio valdymas
Slėgio reguliavimo ribos
Dažymo galvutės – tinka TIK RAC X™ FF LP SwitchTips™
Dažymo galvutės (komplekte)
1 litro FlexLiner™ maišeliai (komplekte)
DEWALT® XR 18 V 2,0 Ah ličio jonų akumuliatorius / įkroviklis
Filtrai komplekte - 60 mesh (juodas) + 100 mesh (mėlynas)
Pilnai remontuojamas
ProConnect™
Laikymo maišelis
Triax™ pompa (atsarginė)
Naudojimo instrukcija

Priedai
Norėdami geriau išnaudoti įrangą, naudokite profesionalams skirtus priedus:
FlexLiner™ priedai
17A226 1 litro FlexLiner dažų maišeliai (3 vnt.)
17P212 1 litro FlexLiner dažų maišeliai (25 vnt.)
17F005 1,25 litro FlexLiner dažų maišeliai (3 vnt.)
17P549 1,25 litro FlexLiner dažų maišeliai (25 vnt.)
Papildomi FlexLiner™ bakelių komplektai
17P550 1 litro Flexliner sistema (vandeniniams dažams)
17P551 1 litro Flexliner sistema (skiedikliniams dažams)
17P552 1,25 litro „Flexliner“ sistema (vandeniniams dažams)
17P553 1,25 litro „Flexliner“ sistema (skiedikliniams dažams)
Bakeliai
17N392 Bakelis, 1 litro
17D850 Bakelis, 1,25 litro
CanConnect™
17M867 Standartinės dažų skardinės prijungimo komplektas
Filtrai
17P554
17P555

60 mesh (3 vnt.)
100 mesh (3 vnt.)

RAC X™ laikikliai ir ilgintuvai
246215 RAC X™ laikiklis 7/8 colio (vandeniniams dažams)
17P573 RAC X™ laikiklis 1 colio (skiedikliniams dažams)
287019 25 cm ilgintuvas su RAC X™ laikikliu
287020 40 cm ilgintuvas su RAC X™ laikikliu
Dažymo galvutės ir tarpinės
FFLPXXX Dažymo galvutės RAC X™ FF LP SwitchTips™
17P501 Galvutės prispaudimo tarpinė (vandeniniams dažams) (5 vnt.)
17P502 Galvutės prispaudimo tarpinė (skiedikliniams dažams) (5 vnt.)
Akumuliatoriai
17P557 1 DEWALT® XR 18 V 2,0 Ah ličio jonų akumuliatorius
17P560 Įkroviklis, 230 V
Skysčiai
253574 Apsauginis skystis Pump Armor™, 1 litras
Kita
17M883
17N515
17N517
17M879
16H256
17P712

Dėklas
Dangtelis (vandeniniams dažams)
Dangtelis (skiedikliniams dažams)
Dangtelio kamštis
Įžeminimo kabelis
Vakuuminio vožtuvo dangtelis

Visa tekstinė ir vaizdinė šio dokumento informacija pagrįsta naujausiais gaminio duomenimis, kurie buvo jo išleidimo metu. „Graco“ pasilieka pakeitimų teisę be jokio įspėjimo.

„Graco“ atestuota pagal ISO 9001.
Įsigijus Graco gaminį suteikiama „A+“
lygio klientų aptarnavimo paslauga.
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