Ultra Airless portátil
®

Os pulverizadores de tinta portáteis mais avançados do mundo

VANTAGENS PROFISSIONAIS
• A forma mais rápida de acabar trabalhos pequenos – comprovada pelos profissionais!
Sem diluir, a mesma técnica e velocidade que a Airless tradicional

• Perfect Airless Finish™ – suave e uniforme a qualquer velocidade
Sem diluir, cobertura com uma única demão – todos os revestimentos interiores arquitetónicos, todos os acabamentos

• Fiabilidade garantida em todos os trabalhos, em todas as ocasiões
Design completamente novo e fácil de limpar!

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

®

™

Pulverizadores de tinta portáteis Airless avançados
para profissionais

A forma mais rápida de acabar trabalhos
pequenos – Comprovada pelos profissionais!
Poupe tempo e dinheiro com a utilização de um bico em todas as máquinas Airless com
a novíssima tecnologia patenteada RAC X™ FF LP SwitchTips™ – disponível numa ampla
variedade de tamanhos para dar resposta às necessidades de desempenho de cada trabalho.
O FlexLiner™ Bag System patenteado permite um arranque, uma pulverização e uma limpeza
rápidos, para ajudá-lo a executar o trabalho rapidamente e com a possibilidade de pulverizar
em QUALQUER direção – mesmo virado para baixo! Os profissionais estão de acordo, é a forma
mais rápida para um Perfect Airless Finish™.

Perfect Airless Finish™ a qualquer velocidade –
sem diluir
O SmartControl™ proporciona um Perfect Airless Finish™ à pulverização portátil. A pressão
precisa oferece uma cobertura com uma única demão a qualquer velocidade da mão – sem
diluir! O ProControl™ II ajusta a velocidade do motor para proporcionar um controlo total sobre
a pressão. Os pulverizadores Ultra Handheld oferecem o mesmo acabamento de excelência
que os pulverizadores Airless de maiores dimensões da Graco – na palma da sua mão.
Pulveriza todos os revestimentos arquitetónicos.

3 modelos – mesmo desempenho
PULVERIZA
MATERIAIS RESISTENTES
A SOLVENTES E À BASE DE ÁGUA

PULVERIZA
MATERIAIS À BASE DE ÁGUA

3m

WATER-BASED

CORDED AC

ULTRA CORDED
(17M360)

WATER-BASED

CORDLESS DC

ULTRA CORDLESS
(17M366)

WATER-BASED

CORDLESS DC

SOLVENT RESISTANT

ULTRAMAX ™
(17P258)

Fornecido com um cabo de alimentação
de 3 m extra longo

DEWALT ® e o logótipo DEWALT são marcas comerciais da DEWALT Industrial Tool Co. e são utilizadas sob licença.

Desempenho, fiabilidade
e acabamento inovadores.
Os profissionais estão de acordo. Os pulverizadores portáteis Airless são
a ferramenta essencial para executar rapidamente os trabalhos pequenos.
Os Graco ULTRA Handhelds testados pela indústria são os mais avançados
do mundo, com a oferta de uma velocidade inigualável, de um acabamento
sem falhas e de uma fiabilidade contínua.

Fiabilidade garantida em todos os trabalhos,
em todas as ocasiões

Tecnologia patenteada

A bomba de pistão triplo Triax™ proporciona o desempenho mais fiável da indústria
e um suporte total. É construída a partir de aço inoxidável resistente e componentes
de carboneto, junto com um polímero de elevada força para oferecer a bomba mais
resistente e mais leve. A inovadora substituição da bomba Drop-In On-the-Job Triax
com ProConnect™ permite-lhe substituir a sua bomba modular enquanto trabalha.

1. Retire a tampa com
uma chave de fendas.

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

2. Retire a bomba antiga
do pulverizador.

3. C
 oloque a bomba nova
no pulverizador.

Os modelos sem fios pulverizam até
3,5 litros com cada carga, graças
ao sistema de iões de lítio DEWALT®
de 18 V – atualmente a bateria
mais fiável no mercado.
E o melhor de tudo é que funciona
com qualquer bateria de iões
de lítio DEWALT® de 18 V.

Do início ao fim,

o pulverizador de tinta Airless Handheld mais avançado do mundo
A forma mais rápida de acabar trabalhos pequenos – Comprovada pelos profissionais!
Perfect Airless Finish™ a qualquer velocidade – sem diluir
Fiabilidade garantida em todos os trabalhos, em todas as ocasiões
TECNOLOGIA INOVADORA EXCLUSIVA!
PATENTED
TECHNOLOGY

RAC X™ FFLP SwitchTips™ patenteadas†
Dois bicos incluídos com a unidade
Os bicos Reverse-A-Clean (RAC™)
SwitchTips™ proporcionam resultados
de pintura excecionais e facilitam
a desobstrução dos bicos
Pinte a baixa velocidade
com QUALQUER pistola Graco

Verdadeiras retenções PRO da saída
com bolas cerâmicas

FlexLiner™ de 1 litro †
Design completamente novo e fácil de limpar!
Tampas descartáveis
que eliminam o tempo de limpeza
Pinte em QUALQUER direção,
mesmo de baixo para cima!
Proporciona um Perfect Airless Finish™
– tal como uma CLASSIC S 395PC!

A PISTOLA PORTÁTIL
AIRLESS PROFISSIONAL MAIS LEVE!
†

Tecnologia patenteada

Filtro de material removível
Para evitar congestionamentos do bico.
Fornecida de origem com um filtro de malha 60
preto para pintura de paredes e um filtro
de malha 100 azul para tintas Fine Finish.

AIRLESS HANDHELD

Substituição de bombas
Drop-In On-the-Job Triax™

Bomba de pistão triplo TRIAX™ †
Construção do pistão em carboneto durável
para proporcionar uma fiabilidade prolongada

Controlo de pressão ProControl™ II
Velocidade do motor e caudal reguláveis para
controlo TOTAL com materiais finos e espessos

SmartControl™
Proporciona um leque de pintura consistente
em todas as pressões de pintura

Manómetro
do combustível LED

Compatível com qualquer bateria
de iões de lítio de 18 V DEWALT
Design leve, carrega em 35 minutos

Pulveriza materiais à base de água*
* Para materiais à base de solventes escolha o pulverizador portátil ULTRAMAX Airless.
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Prepare o seu pulverizador de tinta portátil
para o pulverizador ideal para as suas necessidades

Perfect
Airless Finish™
➤	Suave e uniforme a qualquer

velocidade
➤ Sem diluir

Bomba de pistão triplo Triax™ com ProConnect™
Verifique o interior e descubra o que o inovador Triax™ tem para oferecer!
Arranque fiável
Sem componentes presos – NUNCA!
➤ Nenhuma válvula de verificação

➤ Cobertura com uma única demão

da entrada para ficar presa
➤ Batente esférico automático

da saída

Pinte em qualquer direção, mesmo de baixo para cima!
Saco de tinta FlexLiner™ – deite fora ou reutilize, a escolha é sua!
Fácil de preparar:

1. Encha o saco FlexLiner™
com material

2. Retire qualquer ar
restante

3. Pinte!

Fácil de limpar:
1. Encha o saco FlexLiner™ com líquido de limpeza
2. Abane o pulverizador

3. Pulverize para um balde
4. Sem tubo de sucção para limpar

Alimentada por um sistema de iões
de lítio DEWALT® XR
Muitas opções de capacidade:
Sugestão!
Quer melhorar a autonomia do seu pulverizador?
➤	Compre uma bateria Ah -18 V maior, aumentando a autonomia da bateria. De certeza

que as suas próximas compras serão um depósito maior de 1,25 litros e revestimentos!

2,0 Ah
= 3 litros de capacidade
*

Versões disponíveis:
2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*

Carregador da bateria

A Graco oferece apenas 2 Ah. Pode adquirir os outros tamanhos nos Centros de assistência DEWalt

RAC X™ FF LP SwitchTips™

AIRLESS HANDHELD

Desempenho inigualável:
➤ Os

pulverizadores ULTRA e ULTRAMAX proporcionam um desempenho COMPLETO
com os RAC X FF LP SwitchTips
SUPORTE DE PRESSÃO E DO BICO
ALCANCE TOTAL
SUPORTE TOTAL
DA PRESSÃO
DO BICO
34 - 138 bar

0,008 - 0,016

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DESGASTE
CAIXA
Carboneto
e aço inoxidável

Polímero
de elevada força

Com o patenteado Graco RAC X™
Bico com tecnologia SmartTip™ e geometria exclusiva
do bico interno, que oferecem o melhor acabamento
da indústria com a mais baixa pressão de pulverização
Airless!

As mesmas extensões e bicos
para todos os pulverizadores
Airless (portáteis) na gama

➤ Deixa de haver um bico personalizado apenas para os pulverizadores portáteis
➤ Oferece o MELHOR acabamento comparativamente a qualquer bico

RAC X™

➤ Gama completa de tamanhos para utilizar em todas as aplicações de pulverizadores portáteis
DIMENSÃO DO ORIFÍCIO – POLEGADAS

LARGURA DA VENTOINHA

Pol (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

Débito (lpm)

0,26

0,41

0,59

0,80

1,04

Água a 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); as tintas com uma viscosidade superior irão diminuir o débito.
Exemplo: Para um bico com um orifício de 0,010 e um padrão de 203 mm (8 pol.), encomende orifício FFLP410.
As unidades portáteis não suportam orifícios de 0,018 e 0,020.

Amplie o seu pulverizador portátil
Utilize a sua extensão ou mangueira
preferida e combine diferentes
trabalhos de pintura numa operação.

Sabia que...
➤	Sabia que devido ao design da
proteção da pulverização RAC X™
já pode ligar todos os acessórios
compatíveis com RAC X, como as
extensões e mangueiras, a estes
pulverizadores portáteis
ULTRA Airless?
(apenas para os pulverizadores portáteis ULTRA Airless)

Kits FlexLiner™
Extra completos:
➤ Disponíveis versões à base de água e à base de solventes
➤ FlexLiner extra, perfeito para limpeza e revestimentos de cor
➤ Para aumentar a autonomia de pulverização, também está disponível no tamanho de 1,25 litros

! DICA
Prolongue o seu Alcance
Use extensões normais
nos modelos ULTRA
(Não pode ser usado
nas pistolas portáteis ULTRAMAX)

Os kits são fornecidos com ficha de armazenamento

Consiga o máximo alcance
com uma extensão de 10"
287019

Pulverizadores de tinta portáteis Airless avançados
para profissionais
Especificações técnicas
Todas as unidades são fornecidas completas e prontas a pintar:
Nome do modelo:

ULTRA AIRLESS
PISTOLA PORTÁTIL
COM FIOS

ULTRA AIRLESS
PISTOLA PORTÁTIL
SEM FIOS

ULTRAMAX AIRLESS
PISTOLA PORTÁTIL
SEM FIOS

Referências: para a versão EURO (230 V)

Cabo CEE VDO / 17M360

Cabo CEE VDO / 17M366

Cabo CEE VDO / 17P258

25M616
Não
Sim
34-138 bar
0,008 - 0,016
RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514
4
–/–
Sim
Sim
Sim
Sim
17P185
3A4702

25M615
Não
Sim
34-138 bar
0,008 - 0,016
RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514
4
2/1
Sim
Sim
Sim
Sim
17P186
3A4749

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

para a versão UK
Capacidade para solventes
Controlo de pressão ProControl™ II
Regulação da pressão
Suporte do bico - APENAS RAC X™ FF LP SwitchTips™
Bico(s) incluído(s)
Sacos FlexLiner™ de 1 litros (incluídos)
Bateria de iões de lítio DEWALT® 18 V 2.0 Ah XR e carregador
Filtro de malha incluído - malha 60 (preto) + malha 100 (azul)
Totalmente reparável
ProConnect™
Saco de armazenamento
Bomba de substituição Triax™
Manual

Acessórios
Tire o máximo rendimento do seu equipamento, utilizando os nossos acessórios profissionais:
Acessórios FlexLiner™
17A226 Sacos de tinta FlexLiner de 1 litro (pacote de 3)
17P212 Sacos de tinta FlexLiner de 1 litro (pacote de 25)
17F005 Sacos de tinta FlexLiner de 1,25 litros (pacote de 3)
17P549 Sacos de tinta FlexLiner de 1,25 litros (pacote de 25)
Conjuntos extra do depósito FlexLiner
17P550 Sistema Flexliner de 1 litro (à base de água)
17P551 Sistema Flexliner de 1 litro (à base de solventes)
17P552 Sistema Flexliner de 1,25 litros (à base de água)
17P553 Sistema Flexliner de 1,25 litros (à base de solventes)
™

Depósitos
17N392 Depósito, 1 litro
17D850 Depósito, 1,25 litros
CanConnect™
17M867 CanConnect
Filtros
17P554 Malha 60 (pacote de 3)
17P555 Malha 100 (pacote de 3)

Proteções e extensões RAC X™
246215 Proteção RAC X™ 7/8" (à base de água)
17P573 Proteção RAC X™ 1" (resistente a solventes)
287019 Extensão de 25 cm com proteção Rac X™
287020 Extensão de 40 cm com proteção Rac X™
Bicos e suportes
FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
17P501 Suporte/junta do bico (à base de água), (pacote de 5)
17P502 Suporte/junta do bico (resistente a solventes),
(pacote de 5)
Baterias
17P557 1 bateria de iões de lítio DEWALT® de 18 V 2.0 Ah XR
17P560 Carregador, 230 V
Líquidos
253574 Líquido limpeza Pump Armor™ - 1 litro
Outros
17M883
17N515
17N517
17M879
16H256
17P712

Caixa de armazenamento
Conjunto de tampa (à base de água)
Conjunto de tampa (resistente a solventes)
Ficha da tampa
Cabo de ligação terra
Tampa Vacuvalve

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas mais recentes informações disponíveis sobre os produtos no momento da publicação.
A Graco reserva-se o direito de efetuar alterações em qualquer momento sem aviso prévio.

A Graco está certificada em conformidade com ISO 9001.
Todas as compras Graco
incluem um Apoio ao cliente A+.
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