Ultra Airless Handheld
®

De meest geavanceerde handheld verfspuittoestellen ter wereld

VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL
• De snelste manier om kleine klussen te klaren – aangetoond door professionals!
Geen verdunning, dezelfde techniek en snelheid als bij traditioneel Airless-spuiten

• Perfect Airless Finish™ – glad & egaal bij elke snelheid
Eenlagige dekking zonder verdunning – alle bouwkundige coatings voor binnengebruik, alle afwerkingen

• Bewezen betrouwbaarheid – bij elke klus, op elk moment
Volledig nieuw ontwerp, eenvoudig te reinigen!

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

®

™

Geavanceerde Airless Handheld-verfspuittoestellen
voor professionals

De snelste manier om kleine klussen te klaren –
aangetoond door professionals!
Bespaar tijd en geld door één spuittip te gebruiken voor alle Airless-machines met de
nieuwe gepatenteerde technologie RAC X™ FF LP SwitchTips™ – verkrijgbaar in een groot
aantal afmetingen al naargelang de vereiste prestaties voor ieder afzonderlijk project.
Het gepatenteerde FlexLiner™-systeem met verfzakken biedt een snelle opstart,
verspuiting en reiniging zodat u projecten sneller kunt opstarten en afronden, en in ELKE
richting kunt verspuiten – zelfs ondersteboven! Professionals zijn het erover eens dat het
de snelste manier is om een Perfect Airless Finish™ te bereiken.

Perfect Airless Finish™ bij elke snelheid –
zonder verdunning
SmartControl™ zorgt nu ook bij verspuiten met Handhelds voor een Perfect Airless Finish™.
Nauwkeurige drukregeling met een eenlagige dekking bij elke snelheid – zonder verdunning!
ProControl™ II past de motorsnelheid aan om een volledige drukregeling te bieden.
Draagbare Ultra-verfspuittoestellen leveren dezelfde superieure afwerking als de grotere
Airless-verfspuittoestellen van Graco – en ze passen in de palm van uw hand. Verspuit alle
bouwkundige coatings.

3 modellen – dezelfde prestaties
VERSPUIT MATERIALEN
OP WATERBASIS

VERSPUIT MATERIALEN
OP SOLVENT- EN WATERBASIS

3m

WATER-BASED

CORDED AC

ULTRA MET SNOER
(17M360)

WATER-BASED

CORDLESS DC

SNOERLOZE ULTRA
(17M366)

WATER-BASED

CORDLESS DC

SOLVENT RESISTANT

ULTRAMAX ™
(17P258)

Geleverd met een extra lange stroomkabel
van 3 m lang

DeWALT ® en het DeWALT-logo zijn handelsmerken van DeWALT Industrial Tool Co. en worden onder licentie gebruikt.

Baanbrekende prestaties,
betrouwbaarheid, afwerking.
Professionals zijn het erover eens. Airless Handheld-spuittoestellen zijn
essentieel om snel kleine klussen te klaren. De door de industrie geteste
Ultra Handheld-spuittoestellen van Graco zijn de meest geavanceerde
ter wereld. Ze bieden een niet te overtreffen snelheid en een vlekkeloze
afwerking. Keer op keer betrouwbaar!

Bewezen betrouwbaarheid –
bij elke klus, op elk moment

Gepatenteerde technologie

De Triax™ driedubbele zuigerpomp biedt de meest betrouwbare prestaties op de markt
en is voldoende performant om de tip volledig te ondersteunen. Hij is gemaakt van
duurzaam roestvrijstalen en hardmetalen onderdelen en gebonden met een zeer sterk
polymeer, waardoor het de meest duurzame en meest lichtgewicht pomp is.
Innovatieve snelle vervanging van de Triax-pomp ter plaatse met ProConnect™,
waardoor u uw modulaire pomp ter plaatse kunt vervangen.

1. Verwijder het deksel
met behulp van een
schroevendraaier.

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

2. Verwijder de oude pomp
uit het spuittoestel.

3. P laats de nieuwe pomp
in het spuittoestel.

Snoerloze modellen verspuiten
tot 3,5 liter per lading dankzij
het 18 V-lithium-ionsysteem van
DeWALT® – de meest betrouwbare
en vertrouwde batterij die momenteel
op de markt verkrijgbaar is.
Het beste van alles, is dat het werkt
met alle DeWALT 18 V of DeWALT® 54 V FlexVolt
lithium-ion-accu’s

Van begin tot eind:

het meest geavanceerde Airless Handheld-verfspuittoestel ter wereld
De snelste manier om kleine klussen te klaren – aangetoond door professionals!
Perfect Airless Finish™ bij elke snelheid – zonder verdunning
Bewezen betrouwbaarheid – bij elke klus, op elk moment
EXCLUSIEVE BAANBREKENDE TECHNOLOGIE!
PATENTED
TECHNOLOGY

Gepatenteerde
RAC X™ FFLP SwitchTips™ †
Twee spuittips inbegrepen bij het toestel
Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™
behalen buitengewone spuitresultaten
en zorgen ervoor dat verstoppingen
van de spuittips eenvoudig
verholpen kunnen worden
Verspuit bij een lagere druk
met ELK Graco-spuittoestel

Echte professionele uitgangsterugslagkleppen
met keramische ballen

1 liter FlexLiner™ †
Volledig nieuw ontwerp,
eenvoudig te reinigen!
Binnenbekers
voor eenmalig gebruik
zorgen voor een snellere reiniging
Verspuit in ELKE richting –
zelfs ondersteboven!!
Zorgt voor een Perfect Airless Finish™
– net zoals een CLASSIC S 395PC!

HET LICHTSTE, PROFESSIONELE
DRAAGBARE AIRLESS-SPUITTOESTEL!
†

Gepatenteerde technologie

Verwijderbaar materiaalfilter
Om verstoppingen van de spuittips te vermijden.
Standaard geleverd met een zwart 60 mesh-filter
voor muurverf en een blauw 100 mesh-filter voor
verf met een fijne afwerking.

AIRLESS HANDHELD

Snelle vervanging van de Triax™-pomp,
ter plaatse

TRIAX™-driedubbele plunjerpomp †
Duurzaam hardmetalen plunjer,
ontworpen voor een langere betrouwbaarheid

ProControl™ II-drukregeling
Aanpasbare snelheid van de motor en debiet
voor een TOTALE controle bij zowel dikke
als dunne materialen

SmartControl™
Levert een gelijkmatig spuitpatroon bij elke spuitdruk

LED-indicatie
laadstatus batterij

Compatibel met elke 18 V-lithium-ionbatterij van DeWALT®
Lichtgewicht ontwerp, laadt op in 35 minuten

Verspuit materialen op waterbasis*
* Kies voor materiaal op solventbasis de ULTRAMAX Airless Handheld.
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Maak van uw handheld het ideale spuittoestel,
afgestemd op uw behoeften

Perfect
Airless Finish™

Triax™-driedubbele plunjerpomp
met ProConnect™

➤ Glad en egaal bij elke snelheid

Kijk eens onder de kap en ontdek
de baanbrekende technologie van Triax™!

➤ Geen verdunning
➤ Eenlagige dekking

Betrouwbare opstart
Geen vastzittende
onderdelen – NOOIT!
➤ Geen terugslagventiel aan

de inlaat dat vast kan komen te zitten
➤ Automatische Ball Knocker

voor de kogel aan de uitgang

Verspuit in elke richting – zelfs ondersteboven!
FlexLiner™-verfzak – weggooien of hergebruiken, aan u de keuze!
Makkelijk op te stellen:

1. Vul de FlexLiner™-zak
met materiaal

2. D
 ruk de resterende
lucht naar buiten

3. Verspuit de verf

Gemakkelijke reiniging:
1. Vul de FlexLiner™-zak met reinigingsvloeistof
2. Schud het spuittoestel

Uitgebreid assortiment
snoerloze apparaten met
de GX21 Cordless en de
Classic 390 pc Cordless.
De eerste en enige lijn
hoogwaardige vrijstaande
spuittoestellen zonder snoer

Een snoerloos
toestel voor elke
toepassing

3. Spuit in een verfemmer
4. Geen aanzuigbuis meer te reinigen

GX21 Cordless: The Goal-Getter

Classic 390 pc Cordless: Het solide werkpaard

Baanbrekende snoerloze kracht en
draagbaarheid

De krachtigste lijn snoerloze spuittoestellen
ooit gemaakt geeft u de vrijheid om elke klus
sneller te spuiten

➤D
 e enige hoogwaardige vrijstaande spuittoestellen

zonder snoer op de markt – leveren de kracht van
een spuittoestel met snoer, met de vrijheid van
een snoerloos toestel
➤ Spuit tot wel 11,5 liter met een enkele acculading
– wordt geleverd met twee accu's zodat u een
hele dag kunt spuiten
➤ Geen gedoe meer met voedingskabels,
stopcontacten of generatoren

VRAAG NAAR DE HOOGWAARDIGE VASTE
SPUITOPLOSSINGEN ZONDER SNOER
– EXCLUSIEF BIJ GRACO
www.graco.com/cordless

RAC X™ FF LP SwitchTips™

AIRLESS HANDHELD

Ongeëvenaarde prestaties:
➤ Alle

ULTRA- en ULTRAMAX-spuittoestellen leveren OPTIMALE prestaties
met RAC X FF LP SwitchTips
DRUK EN SPUITTIPGROOTTE
VOLLEDIG
VOOR ALLE
DRUKBEREIK
SPUITTIPGROOTTES
34 - 138 bar

CONSTRUCTIEMATERIALEN
SLIJTAGE
BEHUIZING
Hard metaal en
roestvrij staal

0,008 - 0,016

Hoogwaardig polymeer

Met de gepatenteerde RAC X™-technologie van Graco
Spuittip met SmartTip™-technologie en exclusieve
interne spuittipgeometrie levert de beste afwerking
op de markt met de laagste Airless-spuitdruk!

Dezelfde verlengstukken en
spuittips voor alle (draagbare)
Airless-spuittoestellen in het
assortiment

➤ Op maat gemaakte spuittips zijn niet langer alleen verkrijgbaar voor draagbare spuittoestellen
➤ Levert de BESTE afwerking in vergelijking met elke andere spuittip
➤ Verschillende groottes voor gebruik bij alle handheldtoepassingen

SPUITBREEDTE

SPUITOPENING – INCHES
In (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

Doorstroomvolume (lpm)

0,26

0,41

0,59

0,80

1.04

Water bij 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); voor verf met een hogere viscositeit geldt een lager doorstroomvolume.
Voorbeeld: voor een spuittip met een spuitopening van 0,010 mm en een spuitbreedte van 8" (203 mm) bestelt u FFLP410.
Airless Handhelds zijn niet geschikt voor spuitopeningen van 0,018 en 0,020 mm.

RAC X™
Breid uw draagbare spuittoestel uit
Gebruik een verlengstuk of slang naar
keuze en combineer verschillende
verfklussen in één beweging.

Wist u ...
➤	Wist u dat u dankzij de RAC X™
spuittiphouder u nu alle RAC Xcompatibele accessoires zoals
verlengstukken en slangen kunt
verbinden met deze draagbare
ULTRA Airless-spuittoestellen?
(enkel voor ULTRA Airless Handhelds)

FlexLiner™-kits
Extra compleet:
➤ 	Er zijn versies voor enkel watergedragen materialen,

doch ook oplosmiddelbestendige versies beschikbaar
➤ Extra FlexLiner perfect voor reiniging en gekleurde verven
➤ Ook verkrijgbaar in 1,25 liter-versie voor grotere spuitautonomie

! TIP
Vergroot uw bereik
Gebruik standaard verlengstukken
op ULTRA-modellen

(kan niet gebruikt worden bij ULTRAMAX-handhelds)

Kits worden geleverd met opslagdop

Verkrijg een optimaal bereik
met een verlengstuk van 25 cm
287019

Geavanceerde Airless Handheld-verfspuittoestellen
voor professionals
Technische specificaties
Alle toestellen worden spuitklaar geleverd:

ULTRA AIRLESS
HANDHELD
MET SNOER

Modelnaam:

Artikelnummers: voor Europese versie (230 V)
voor UK versie
Oplosmiddelbestendig
ProControl™ II-drukregeling
Drukregeling
Spuittipgrootte - ENKEL RAC X™ FF LP SwitchTips™

ULTRA AIRLESS
HANDHELD
ZONDER SNOER

ULTRAMAX AIRLESS
HANDHELD
ZONDER SNOER

met CEE VDO-snoer / 17M360 met CEE VDO-snoer / 17M366 met CEE VDO-snoer / 17P258
25M616
25M615
25M614
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
34-138 bar
34-138 bar
34-138 bar
0,008 - 0,016
0,008 - 0,016
0,008 - 0,016

Spuittip(s) inbegrepen

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

FlexLiner™-verfzakken van 1 liter (inbegrepen)
DeWALT® 18 V 2,0 Ah XR lithium-ionbatterij / lader
Bijgesloten filtermaas - 60 mesh (zwart) + 100 mesh (blauw)
Volledig repareerbaar
ProConnect™
Opbergzak
Triax™-vervangingspomp
Handleiding

Accessoires
Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires:
FlexLiner™-accessoires
17A226 FlexLiner-verfzakken van 1 liter (3 stuks)
17P212 FlexLiner-verfzakken van 1 liter (25 stuks)
17F005 FlexLiner-verfzakken van 1,25 liter (3 stuks)
17P549 FlexLiner-verfzakken van 1,25 liter (25 stuks)

RAC X™ tiphouders en verlengstukken
246215 RAC X™ tiphouder 7/8" (op waterbasis)
17P573 RAC X™ tiphouder 1" (oplosmiddelbestendig)
287019 Een tipverlenging van 25 cm met de Rac X™ tiphouder*
287020 Een tipverlenging van 40 cm met de Rac X™ tiphouder*

*alleen bij Ultra™ HH
Extra FlexLiner™-bekers
17P550 Flexliner-verfzakken van 1 liter (op waterbasis)
17P551 Flexliner-systeem van 1 liter (oplosmiddelbestendig)
17P552 Flexliner-systeem van 1,25 liter (op waterbasis)
17P553 Flexliner-systeem van 1,25 liter (oplosmiddelbestendig)
Bekers
17N392
17D850

Beker, 1 liter
Beker, 1,25 liter

CanConnect™
17M867 CanConnect
Filters
17P554
17P555

60 mesh (3 stuks)
100 mesh (3 stuks)

Spuittips en zittingen
FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
17P501 Spuittipzitting/-pakking (op waterbasis) (5 stuks)
17P502 Spuittipzitting/-pakking (oplosmiddelbestendig) (5 stuks)
Batterijen
17P557 1 18 V 2,0 Ah XR lithium-ionbatterij en lader van DeWALT®
17P560 Lader, 230 V
Vloeistoffen
253574 Pump Armor™ - 1 liter
Andere
17M883
17N515
17N517
17M879
16H256
17P712

Opbergkoffer
Deksel (op waterbasis)
Deksel (oplosmiddelbestendig)
Dekselplug
Aardingskabel
Vacuvalve-kap

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.
Bij elke Graco-aankoop geniet u
van een klantenservice van A+ niveau.
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