Ultra bezgaisa rokas aparāti
®

Pasaulē modernākie rokas krāsu smidzināšanas aparāti

PROFESIONĀLĀS PRIEKŠROCĪBAS
• Ātrākais veids, kā paveikt nelielus darbus – pierādīts ieguvums!
Krāsa nav jāšķīdina, tāda pati krāsošanas tehnika un ātrums, kā ar tradicionāli izmantoto bezgaisa sistēmu

• Perfect Airless Finish™ – gluda un vienmērīga krāsas uzklāšana jebkurā ātrumā
Krāsa nav jāšķīdina, noklāj virsmu vienā kārtā – piemērota visa veida arhitektūras interjera pārklājumiem un visām apdarēm

• Nodrošināta uzticamība – ikvienā krāsošanas darbā, ikvienā reizē
Aparātam jauna un viegli tīrāma konstrukcija!

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

®

™

Uzlabotas veiktspējas bezgaisa rokas krāsu smidzināšanas aparāti
profesionāļiem

Ātrākais veids, kā paveikt nelielus darbus –
pierādīts ieguvums!
Tikai viens uzgalis visiem bezgaisa aparātiem kopā ar jauno patentēto RAC X™ FF LP
SwitchTips™ tehnoloiju ietaupīs jūsu laiku un naudu – pieejams dažādos izmēros, kas
nodrošina tādu veiktspēju, kāda nepieciešama ikvienam krāsošanas darbam. Lai darbu uzsāktu
un paveiktu ātrāk, patentētā FlexLiner™ maisiņu sistēma nodrošina ātru krāsošanas darbu
uzsākšanu, krāsu izsmidzināšanu un aparāta tīrīšanu, turklāt krāsu iespējams izsmidzināt
JEBKURĀ virzienā – pat otrādi! Pierādīts ieguvums – jo šis ir ātrākais veids, kā iegūt Perfect
Airless Finish™.

Perfect Airless Finish™ jebkurā ātrumā –
un krāsa nav jāšķīdina
SmartControl™ nodrošina Perfect Airless Finish™ smidzināšanai ar rokas aparātu.
Precīzā spiediena padeve nodrošina vienmērīgu materiāla pārklājumu jebkurā izsmidzināšanas
ātrumā – bez krāsas šķīdināšanas! ProControl™ II pielāgo motora ātrumu, tādējādi nodrošinot
pilnīgu spiediena regulēšanu. Ultra rokas smidzināšanas aparāti spēj nodrošināt tik pat
lielisku apdari kā Graco lielie bezgaisa smidzināšanas aparāti. Izsmidzina krāsu uz visa veida
arhitektoniskajām virsmām.

3 modeļi – taču veiktspēja ir tāda pati
IZSMIDZINA
MATERIĀLUS UZ ŪDENS BĀZES

IZSMIDZINA MATERIĀLUS UZ
ŠĶĪDINĀTĀJA UN ŪDENS BĀZES

3m

WATER-BASED

CORDED AC

ULTRA AR ELEKTRISKO VADU
(17M360)

WATER-BASED

CORDLESS DC

ULTRA BEZVADU
(17M366)

WATER-BASED

CORDLESS DC

SOLVENT RESISTANT

ULTRAMAX ™
(17P258)

Komplektācijā papildu 3 m garš
elektriskais vads

DEWALT ® un DEWALT logotipi ir „DEWALT Industrial Tool Co.” preču zīmes, kas tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Revolucionāra veiktspēja,
uzticamība un lieliska apdare.
Pierādīti ieguvumi. Bezgaisa rokas smidzināšanas aparāti ir būtisks
darbarīks nelielu darbu paveikšanai īsā laikā. Nozarē pārbaudītie
Graco ULTRA rokas aparāti ir vismodernākie pasaulē, jo tie spēj
nodrošināt nepārspējamu ātrumu, nevainojamu krāsošanas apdari
un uzticamību nākamajā krāsošanas reizē.

Nodrošināta uzticamība –
ikvienā krāsošanas darbā, ikvienā reizē

Patentēta tehnoloija

Triax™ trīskāršais virzuļsūknis nodrošina visuzticamāko veiktspēju visā nozarē un pilnībā
aprīkotu uzgaļu turētāju. Materiāls veidots no izturīgām nerūsējošā tērauda un karbīda
detaļām savienojumā ar augstas izturības polimēru, kas nodrošina visizturīgāko un
visvieglāko sūkni. Inovatīvā „Drop-In On-the-Job Triax” sūkņu nomaiņas sistēma ar
ProConnect™ tehnoloiju ļauj nomainīt modulāro sūkni uz vietas.

1. Noņemiet vāciņu
ar skrūvgriezi.

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

2. Izņemiet no
smidzināšanas aparāta
veco sūkni.

3. Ievietojiet
smidzināšanas aparātā
jaunu sūkni.

Pateicoties DEWALT® 18V litija
jonu sistēmai, bezvadu modeļi spēj
izsmidzināt līdz 3,5 litriem krāsas pēc
katras uzlādes reizes – visdrošākais
un uzticamākais, šodien tirgū pieejamais
akumulators.
Vislabāk sistēma darbojas kopā ar jebkuru
DEWALT® 18V litija jonu akumulatoru.

No sākuma līdz beigām

pasaulē modernākais bezgaisa rokas krāsu smidzināšanas aparāts
Ātrākais veids, kā paveikt nelielus darbus – pierādīts ieguvums!
Perfect Airless Finish™ jebkurā ātrumā – un krāsa nav jāšķīdina
Nodrošināta uzticamība – ikvienā krāsošanas darbā, ikvienā reizē

EKSKLUZĪVI REVOLUCIONĀRA TEHNOLOĢIJA!
PATENTED
TECHNOLOGY

Patentētā uzgaļu nomaiņas tehnoloija
RAC X™ FFLP SwitchTips™ †
Divi uzgaļi vienā ierīcē
Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™
tehnoloija nodrošina izcilus krāsu
izsmidzināšanas rezultātus
un atvieglo uzgaļu tīrīšanu
Nodrošina izsmidzināšanu ar zemāku
spiedienu, izmantojot JEBKURU
Graco smidzināšanas aparātu

True PRO izplūde
ar keramikas lodītēm

FlexLiner™ † ar 1 litra kapacitāti
Aparātam jauna un viegli tīrāma konstrukcija!
Vienreizējās lietošanas ieliktņi
saīsina aparāta tīrīšanas laiku
  Izsmidzina krāsu
     JEBKURĀ virzienā –
        pat otrādi!
Gluži tāpat kā CLASSIC S 395PC,
arī šis modelis nodrošina
Perfect Airless Finish™

VISVIEGLĀKAIS PRO SĒRIJAS
BEZGAISA ROKAS APARĀTS!
†

Patentēta tehnoloija

Noņemams materiālu filtrs
Novērš aizsprostojumu uzgalī. Standarta
komplektācijā iekļauts melns filtrs ar acu izmēru 60
sienu krāsošanai, un zils filtrs ar acu izmēru 100
augstas kvalitātes apdares krāsošanas darbiem.

AIRLESS HANDHELD

Drop-In On-the-Job Triax™
sūkņu nomaiņas sistēma

TRIAX™ trīskāršais virzuļsūknis †
Izturīgs karbīda virzulis ar ilgstošu izturību

ProControl™ II
spiediena regulēšanas sistēma
Regulējams motora apgriezienu skaits un plūsma,
kas nodrošina PILNĪGU biezu un plānu materiālu
uzklāšanas regulēšanu

SmartControl™
Ļauj sasniegt konsekventu izsmidzināšanu ar jebkuru spiedienu

LED stipruma mērītājs

Saderīgs ar jebkuru DEWALT 18V litija jonu akumulatoru
Viegla konstrukcija, uzlāde 35 minūtēs

Izsmidzina ūdens bāzes apdares materiālus*
* Smidzināšanai ar šķīdinātāju bāzes materiāliem izvēlieties ULTRAMAX bezgaisa rokas smidzināšanas aparātu
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Uzlabojiet savu rokas krāsu smidzināšanas aparātu
un iegūstiet ideālu smidzinātāju savām vajadzībām

Perfect
Airless Finish™
➤ Gluda un vienmērīga krāsas

uzklāšana jebkurā ātrumā
➤ Bez šķīdināšanas

Triax™ trīskāršais virzuļsūknis ar ProConnect™
Ieskatieties zem pārsega un atklājiet, ko spēj piedāvāt revolucionārā Triax™!
Darba uzsākšana, uz kuru var paļauties
Iestrēdzis nav – NEKAD!
➤ Nekādu nosprostojušos

➤ Noklāj virsmu vienā kārtā

ieplūdes pretvārstu
➤ Automātiska lodīšu

izsišanas ierīce ieplūdē

Izsmidzina krāsu jebkurā virzienā – pat otrādi!
FlexLiner™ krāsu maisiņš – izsviediet laukā vai lietojiet atkārtoti, tā ir jūsu izvēle!
Ērta uzpildīšana:

1. Fill FlexLiner™ maisiņš
ar materiālu

2. Izspiediet atlikušo gaisu

3. Smidziniet!

Vienkārša tīrīšana:
1. Iepildiet FlexLiner™ maisiņā tīrīšanas šķidrumu
2. Sakratiet smidzināšanas aparātu

3. Iesmidziniet krāsu spainī
4. Atsūknēšanas caurule nav jātīra

Darbojas ar DEWALT® XR litija jonu sistēmu
Vairākas jaudas iespējas:
Padoms!
Vēlaties uzlabot smidzināšanas aparāta funkcionēšanu?
➤ Iegādājieties lielāku Ah -18V akumulatoru, kas palielina akumulatora darbības laiku.

Ir pilnībā skaidrs, ka lielāks 1,25 litru kauss un ieliktņi jūsu pirkumu sarakstā būs nākamie!

2,0 Ah
= 3 litru kapacitāte
*

Pieejamās versijas:
2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*

Akumulatora lādētājs

Graco piedāvājumā tikai 2 Ah. Citus izmērus var iegādāties DEWalt apkalpošanas centros

RAC X™ FF LP SwitchTips™

AIRLESS HANDHELD

Vēl nepieredzēta veiktspēja:
➤ Pateicoties

tehnoloijai RAC X FF LP SwitchTips, visi ULTRA un ULTRAMAX smidzināšanas
aparāti spēj paveikt darbu PILNĪBĀ
SPIEDIENS UN UZGAĻA TURĒTĀJS
PILNS SPIEDIENA
PILNS UZGAĻA
DIAPAZONS
TURĒTĀJU KLĀSTS
34 - 138 bar

0,008 - 0,016

KONSTRUKCIJAS MATERIĀLI
APVALKS
KORPUSS
Karbīns un
nerūsējošais tērauds

Augstas stiprības
polimērs

Aprīkots ar patentēto Graco RAC X™
Uzgalis ar SmartTip™ tehnoloiju un īpašo uzgaļa
iekšējo eometrisko formu sniedz nozarē labākos
krāsošanas apdares rezultātus, izmantojot zemāko
bezgaisa izsmidzināšanas spiedienu!

Tie paši pagarinātāji un uzgaļi
visiem bezgaisa (rokas)
smidzināšanas aparātiem

➤ Rokas smidzināšanas aparātiem vairs nebūs jāpielāgo uzgalis
➤ Salīdzinājumā ar jebkuru citu uzgali, tas spēj nodrošināt VISLABĀKOS krāsošanas apdares rezultātus
➤ Pilns dažādu izmēru klāsts, kas piemērots visiem rokas aparātu izsmidzināšanas pielietojumiem

IZSMIDZINĀTĀJA PLATUMS

ATVERES IZMĒRS – COLLĀS
Collas (mm)
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616

Caurplūde (l/min.)

0,26

0,41

0,59

0,80

1,04

Ūdens pie 138 bāriem (13,8 MPa 2000 psi); augstākas viskozitātes krāsu materiāls samazinās caurplūdi.
Piemērs.  Uzgalim, kam ir .010 liela atvere un 8 collu (203 mm) raksts, pasūtiet FFLP410.
Rokas ierīcēm nevar izmantot .018 un .020 izmēra atveres.

RAC X™ KLĀSTĀ
Pievienojiet pagarinātāju rokas
smidzināšanas aparātam
Izmantojiet nepieciešamo pagarinātāju
un apvienojiet dažādus krāsošanas
darbus vienā.

Vai jūs zinājāt?
➤ V ai zinājāt, ka, pateicoties RAC X™
konstrukcijas smidzināšanas aizsargam,
tagad jūs varat savienot visus RAC X
saderīgos piederumus, piemēram,
pagarinātājus, ar ULTRA bezgaisa rokas
smidzināšanas aparātiem?
(tikai ULTRA bezgaisa rokas smidzināšanas aparātiem)

FlexLiner™ komplekti
Papildus:
➤ Pieejamas ūdens bāzes un šķīdinātāju bāzes versijas
➤ Papildu FlexLiner, kas ir ideāli piemērots tīrīšanai un krāsu pārklājumiem
➤ Smidzināšanas aparāta funkcionalitātes uzlabošanai pieejams arī 1,25 litru izmērs

! TADOMS
Palieliniet savu
darbības diapazonu
ULTRA modeļiem izmantojiet
standarta pagarinātājus

(nav piemērots ULTRAMAX rokas aparātiem)

Komplektos iekļauts uzglabāšanas aizbāznis

Izmantojiet 10" pagarinātāju
un maksimāli paplašiniet sasniedzamību
287019

Uzlabotas veiktspējas bezgaisa rokas krāsu smidzināšanas aparāti
profesionāļiem
Tehniskā specifikācija
Visas ierīces tiek piegādātas nokomplektētā veidā un ir gatavas lietošanai:

ULTRA BEZGAISA
ROKAS APARĀTS
AR VADU

Modeļa nosaukums:

Daļu numuri: EIROPAS versijai (230 V)
UK versijai
Noturība pret šķīdinātājiem
ProControl™ II spiediena regulēšanas sistēma
Spiediena pielāgošana
Uzgaļu turētājs - TIKAI RAC X™ FF LP SwitchTips™ tehnoloijai
Uzgalis(-ļi) iekļauts(-i)
1 litra FlexLiner™ maisiņi (ieļautas)
DEWALT® 18V 2,0 Ah XR litija jonu akumulators / lādētājs
Iekļauts sietveida filtrs - acu izmērs 60 (melns) + 100 (zils)
Pilnībā salabojams
ProConnect™
Uzglabāšanas maisiņš
Triax™ rezerves sūknis
Manuāls

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

ULTRA BEZGAISA ULTRAMAX BEZGAISA
BEZVADU
BEZVADU
ROKAS APARĀTS
ROKAS APARĀTS
CEE VDO vads / 17M366
25M615
Nē
Jā
34-138 bar
0,008 - 0,016
RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514
4
2/1
Jā
Jā
Jā
Jā
17P186
3A4749

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

Piederumi
Iegūstiet labāko, ko jums piedāvā aprīkojums – izmantojiet profesionālus piederumus:
FlexLiner™ piederumi
17A226 1 litra FlexLiner krāsu maisiņi (iepakojumā 3)
17P212 1 litra FlexLiner krāsu maisiņi (iepakojumā 25)
17F005 1,25 litru FlexLiner krāsu maisiņi (iepakojumā 3)
17P549 1,25 litru FlexLiner krāsu maisiņi (iepakojumā 25)
Papildu FlexLiner trauku komplekti
17P550 1 litra Flexliner sistēma (uz ūdens bāzes)
17P551 1 litra Flexliner sistēma (noturīga pret šķīdinātājiem)
17P552 1,25 litru Flexliner sistēma (uz ūdens bāzes)
17P553 1,25 litru Flexliner sistēma (noturīga pret šķīdinātājiem)
™

Trauki
17N392 Kauss, 1 litrs
17D850 Kauss, 1,25 litri
CanConnect™
17M867 CanConnect
Filtri
17P554 60 mesh (iepakojumā 3)
17P555 100 mesh (iepakojumā 3)

RAC X™ aizsargi un pagarinātāji
246215 RAC X™ aizsargs 7/8" (uz ūdens bāzes)
17P573 RAC X™ aizsargs 1" (noturīgs pret šķīdinātājiem)
287019 25 cm pagarinātājs ar Rac X™ aizsargu
287020 40 cm pagarinātājs ar Rac X™ aizsargu
Uzgaļi un turētāji
FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
17P501 Uzgaļa turētājs / blīve (uz ūdens bāzes), (iepakojumā 5)
17P502 Uzgaļa turētājs / blīve (noturīgs pret šķīdinātājiem),
(iepakojumā 5)
Akumulatori
17P557 1 DEWALT® 18V 2,0 Ah XR litija jonu akumulators
17P560 Lādētājs, 230V
Šķidrumi
253574 Pump Armor™ - (sūkņa aizsargs)1 litrs
Citi
17M883
17N515
17N517
17M879
16H256
17P712

Uzglabāšanas soma
Vāciņš (uz ūdens bāzes)
Vāciņš (noturīgs pret šķīdinātājiem)
Vāciņa aizbāznis
Zemējuma kabelis
Vakuuma vārsta vāciņš

Visa rakstiskā un vizuālā informācija, ko satur šis dokuments, ir balstīta uz jaunāko informāciju par produktiem, kas pieejami publikācijas brīdī. Graco patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Graco ir oficiāli apstiprināts ISO 9001.
Veicot ikvienu Graco pirkumu, saņemsiet
A+ klases klientu apkalpošanu.
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