Ultra håndholdt
malesprøyter
®

Verdens mest avanserte håndholdte malesprøyter

PROFESJONELLE FORDELER
• Den raskeste måten å gjøre småjobber på – anbefalt av proffmalere!
Samme teknikk og hastighet som tradisjonelle malesprøyter

• Perfect Airless Finish™ – jevnt resultat uansett hastighet
Ingen tynning, god dekkevne fra første strøk – egnet til alle interiør- og eksteriørmalinger og de fleste typer finish

• Resultater du kan stole på – hver gang
Lett å rengjøre!

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

®

™

Avanserte håndholdte malesprøyter
for profesjonelle håndverkere

Den raskeste måten å få unna småjobber på –
anbefalt av profesjonelle malere!
Spar tid og penger ved å bruke én dyse på alle Airless-maskiner: RAC X™ FF LP-SwitchTips™
er basert på en helt ny og patentert teknologi – tilgjengelig i en lang rekke størrelser som
dekker behovene i hver enkelt jobb. Det patenterte FlexLiner™-beholdersystemet sørger
for rask oppstart, sprøyting og rengjøring slik at du får jobben gjort . Tillater sprøyting i ALLE
retninger – også opp ned! Profesjonelle malere er enige om at dette er den raskeste metoden
for å oppnå et perfekt resultat.

Perfekt resultat uansett hastighet –
uten tynning
SmartControl™ sørger for et perfekt finish ved bruk av håndholdte sprøyter.
Presist trykk gir god dekning fra første strøk uansett bevegelseshastighet – uten tynning!
ProControl™ II justerer motorens turtall og gir brukeren full kontroll over trykket.
Ultra håndholdte malesprøyter gir samme enestående finish som Gracos større Airless-sprøyter.
Sprøyter alle vanlige materialer.

3 modeller – samme ytelse
SPRØYTER
LØSEMIDDELBESTANDIGE
OG VANNBASERTE MATERIALER

SPRØYTER
VANNBASERTE MATERIALER

3m

WATER-BASED

CORDED AC

ULTRA CORDED
(17M360)

WATER-BASED

CORDLESS DC

ULTRA CORDLESS
(17M366)

WATER-BASED

CORDLESS DC

SOLVENT RESISTANT

ULTRAMAX
(17P258)

Leveres med ekstra lang strømledning på 3 m

DEWALT ® og DEWALT-logoen er varemerker for DEWALT Industrial Tool Co. og brukes med tillatelse.

Et gjennombrudd innen ytelse,
pålitelighet og finish
Proffmalerne er enige. Håndholdte Airless-sprøyter er et essentielt
verktøy for rask gjennomføring av småjobber. Graco ULTRA håndholdte
malesprøyter har blitt testet av profesjonelle håndverkere og overbeviste
med uslåelig hastighet, prikkfri finish og god pålitelighet.

Resultater du kan stole på - hver gang

Patentert teknologi

Triax™ pumpe med tre stempler støtter de fleste typer dyser og produserer et resultat du
kan stole på. Laget av holdbart, rustfritt stål og karbidkomponenter og forsterket med en
svært sterk polymer. Dette gjør sprøyten svært lett og motstandsdyktig. Denne generasjonen
håndholdt sprøyte bruker nå også ProConnect™-teknologien som gjør det mulig å skifte
Triax-pumpedelen på veldig kort tid.

1. Fjern dekselet
med en skrutrekker.

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

2. Fjern den gamle
pumpedelen.

3. S ett inn den nye
pumpedelen.

Oppladbare modeller kan sprøyte
opptil 3,5 liter på én lading,
takket være DEWALT®
18 V litium-ion-system –
det mest pålitelige batteriet
på markedet i dag.
Fungerer med alle DEWALT®
18V litium-ion-batterier.

Verdens mest avanserte håndholdte Airless-malesprøyte

fra begynnelse til slutt

Den raskeste måten å få unna småjobber på – anbefalt av profesjonelle malere!
Perfekt resultat uansett hastighet – uten tynning
Resultater du kan stole på – hver gange
NYTT DESIGN MED NY TEKNOLOGI!
PATENTED
TECHNOLOGY

Patenterte RAC X™ FFLP-SwitchTips †
To dyser inkludert
Vendbare Reverse-A-Clean (RAC™) dyser
produserer eksepsjonelle resultater
og gjør det lett å rense dysene
Tillater lavere trykk
UANSETT sprøytemodell

Ekte PROFF-uttak
med keramikkuler

1 liter FlexLiner™ †
Lett å rengjøre!
Engangsinnlegg for rask rengjøring
Sprøyt i ALLE retninger –
også opp ned!

Gir Perfect Airless Finish™
akkurat som CLASSIC S 395PC!

DEN LETTESTE HÅNDHOLDTE PROFFSPRØYTEN!
Avtakbart materialfilter
†

Patentert teknologi

For å unngå dysetilstopping. Leveres som
standard med svart 60 mesh-filter for veggmaling
og 100 mesh-filter for Fine Finish-maling.

AIRLESS HANDHELD

Triax™ for pumpeutskifting
på jobben

TRIAX™ trippelstempelpumpe †
Holdbart karbidstempel gir lang levetid

ProControl™ II-trykkregulering
Justerbar motorhastighet og væskemengde for
FULL kontroll over både tynne og tykke materialer

SmartControl™
Gir konsistent sprøytebilde ved alle sprøytetrykk

LED-drivstoffmåler

Kompatibel med alle 18 V litium-ion DEWALT-batterier
Lav vekt, lades på 35 minutter

Sprøyter vannbaserte materialer*
* For løsemiddelbaserte materialer velger du ULTRAMAX håndholdt malesprøyte.
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Gjør din håndholdte malesprøyte
til den ideelle sprøyten for dine behov

Perfect
Airless Finish™
➤ Jevnt resultat uansett hastighet

Triax™-trippelstempelpumpe med ProConnect™
Den nye Triax™-teknologien vil revolusjonere håndholdte malesprøyter!

➤ Ingen tynning

Starter hver gang
Ingen komponenter som kan sette seg fast!

➤ Dekning med ett strøk

➤ Ingen inntaksventil som

kan sette seg fast
➤ Automatisk frigjøring

av utløpskule

Sprøyt i alle retninger – også opp ned!
FlexLiner™-malingsbeholder – kast eller gjenbruk, du bestemmer!
Enkelt oppsett:

1. Fyll FlexLiner™-beholderen
med materiale

2. Klem ut luften

3. Sprøyt!

Enkel rengjøring:
1. Fyll FlexLiner™-beholderen
med rengjøringsvæske
2. Rist sprøyten

3. Sprøyt ned i en bøtte
4. Ingen innsugingsrør som må rengjøres

Drives av DEWALT® XR litium-ion-system
Mange kapasitetsalternativer:
Tips!
Gjør din malesprøyte mer fleksibel!
➤	Batterilevetiden kan økes ved kjøp av 18 V-batteri med større kapasitet.

Vi anbefaler 1,25 liter-beholder og innlegg for bedre ytelse!

2,0 Ah
= 3 liters kapasitet
*

Tilgjengelige versjoner:
2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*

Graco tilbyr bare 2 Ah. Andre størrelser kan kjøpes hos DEWalt-forhandlere

Batterilader

RAC X™ FF LP-SwitchTips™

AIRLESS HANDHELD

Enestående ytelse:
➤ For

å oppnå den BESTE ytelsen anbefales det bruk av FFLP-dyser
TRYKK- OG DYSESTØTTE

KONSTRUKSJONSMATERIALER

TRYKKOMRÅDE

DYSESTØRRELSER

SLITASJEDELER

HUS

34 - 138 bar

0,008 - 0,016

Karbid og rustfritt stål

Sterk polymer

Med patentert Graco RAC X™
Dyse med SmartTip™-teknologi og optimert innvendig
dysegeometri som produserer markedets beste finish
ved laveste sprøytetrykk!

Kompatibel med forlengere
og dyser i (håndholdt)
Airless-sprøyteutvalget

➤ Du trenger ikke lenger en egen dyse kun til håndholdte malesprøyter
➤ Gir det BESTE resultatet sammenlignet med alle andre dyser
➤ Stort utvalg av størrelser som kan brukes med alle håndholdte sprøytemaskiner

RAC X™

VIFTEBREDDE

ÅPNINGSSTØRRELSE – 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

Væskemengde (lpm)

0,26

0,41

0,59

0,80

1,04

Vann ved 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi), maling med høyere viskositet reduserer væskemengden.
Eksempel: For dyse med 0,010 åpning og 8 tommers (203 mm) vifte, bestill FFLP410.
Håndholdte sprøyter støtter ikke åpninger på 0,018 og 0,020.

Oppgrader din malesprøyte
Bruk din foretrukne forlenger eller
slange og kombiner ulike malejobber
i én operasjon. .

Visste du det?
➤	ULTRA-malesprøyten kan kobles
til alt RAC X-kompatibelt tilbehør,
for eksempel forlengere og slanger,
ved hjelp av dyseholderen.
(kun for håndholdte ULTRA-malesprøyter)

FlexLiner™-sett
Alternativer:
➤ Vannbaserte og løsemiddelbaserte versjoner tilgjengelig
➤ Ekstra FlexLiner perfekt for rengjøring og påføring av farge
➤ Også tilgjengelig i størrelse 1,25 liter for økt effektivitet

! TIPS
Utvid rekkevidden
Bruk standard forlengere
på ULTRA-modeller

Settene leveres med oppbevaringsplugg

(Kan ikke brukes på ULTRAMAX)

Forbedre rekkevidden med 10" forlenger
287019

Avanserte håndholdte malesprøyter
for profesjonelle håndverkere
Tekniske spesifikasjoner
Maskinen leveres klar til bruk:
Modellnavn:

Delenummer: for EURO-versjon (230 V)
for UK-versjon
Kompatibel med løsemidler
ProControl™ II-trykkregulering
Trykkjustering
Maks. dysestørrelse (KUN FFLP)
Inkluderte dyser

ULTRA AIRLESS
HÅNDHOLDT
MED LEDNING

ULTRA AIRLESS
HÅNDHOLDT
MED BATTERI

ULTRAMAX AIRLESS
HÅNDHOLDT
MED BATTERI

CEE VDO-ledning / 17M360
25M616
Nei
Ja
34-138 bar
0,008 - 0,016
RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514

CEE VDO-ledning / 17M366
25M615
Nei
Ja
34-138 bar
0,008 - 0,016
RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514

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

1 liters FlexLiner™-beholder (inkludert)
DEWALT® 18V 2,0 Ah XR li-ion-batteri / lader
Filter inkludert - 60 mesh (svart) + 100 mesh (blå)
Utskiftbare moduler
ProConnect™
Oppbevaringsbag
Triax™ (ekstra pumpedel)
Manual

Tilbehør
Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør:
FlexLiner™ tilbehør
17A226 1 liters FlexLiner-beholder (3-pakk)
17P212 1 liters FlexLiner-beholder (25-pakk)
17F005 1,25 liters FlexLiner-beholder (3-pakk)
17P549 1,25 liters FlexLiner-beholder (25-pakk)
Ekstra FlexLiner™ beholdersystemer
17P550 1 liters Flexliner-system (vannbasert)
17P551 1 liters Flexliner-system (løsemiddelbestandig)
17P552 1,25 liters Flexliner-system (vannbasert)
17P553 1,25 liters Flexliner-system (løsemiddelbestandig)
Rammer
17N392 Ramme, 1 liter
17D850 Ramme, 1,25 liter
CanConnect™
17M867 CanConnect
Filtre
17P554 60 mesh (3-pakk)
17P555 100 mesh (3-pakk)

RAC X™-dyseholdere og forlengere
246215 RAC X™-dyseholder 7/8" (vannbasert)
17P573 RAC X™-dyseholder 1" (løsemiddelbestandig)
287019 25 cm-forlenger med Rac X™-dyseholder
287020 40 cm-forlenger med Rac X™-dyseholder
Dyser og seter
FFLPXXX RAC X™ FFLP-dyser
17P501 Dysesete/pakning (vannbasert), (5-pakk)
17P502 Dysesete/pakning (løsemiddelbestandig), (5-pakk)
Batterier
17P557 1 DEWALT® 18V 2,0 Ah XR li-ion-batteri
17P560 Lader, 230 V
Diverse
253574 Pumpebalsam™ - 1 liter
17M883
17N515
17N517
17M879
16H256
17P712

Oppbevaringsbag
Lokk, enhet (vannbasert)
Lokk, enhet (løsemiddelbestandig)
Lokkplugg
Jordledning
Vacuvalve-cap

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykketidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco Inc. er ISO 9001-sertifisert.
Alle innkjøp fra Graco inkluderer
førsteklasses kundeservice.
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