Ultra portabil,
fără aer comprimat
®

Cele mai avansate pulverizatoare portabile de vopsea din lume

AVANTAJE PROFESIONALE
• Metoda cea mai rapidă de realizare a lucrărilor mici – demonstrată de profesionişti!
Nu necesită diluare şi folosesc aceeaşi tehnică şi viteză ca şi pistoalele tradiţionale fără aer comprimat

• Perfect Airless Finish™ – neted şi uniform, indiferent de viteză
Nu necesită diluare, acoperire perfectă dintr-un singur strat – toate straturile arhitecturale de interior, toate finisajele

• Fiabilitate asigurată – orice lucrare, de fiecare dată
Design nou uşor de curăţat!

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

®

™

Pulverizatoare de vopsea portabile avansate, fără aer comprimat,
pentru profesionişti

Metoda cea mai rapidă de realizare
a lucrărilor mici – demonstrată de profesionişti!
Economisiţi timp şi bani folosind o singură duză pentru toate echipamentele fără aer
comprimat, cu noua tehnologie brevetată RAC X™ FF LP SwitchTips™ – disponibilă într-o
gamă largă de dimensiuni pentru a asigura performanţele necesare pentru fiecare lucrare
în parte. Sistemul brevetat de saci FlexLiner™ permite pornirea, pulverizarea şi curăţarea
rapidă pentru a vă ajuta să începeţi şi să terminaţi lucrarea rapid, cu capacitatea de a pulveriza
în ORICE direcţie – chiar şi întors! Profesioniştii sunt de acord, aceasta este cea mai rapidă
cale către Perfect Airless Finish™.

Perfect Airless Finish™ la orice viteză –
fără diluare
SmartControl™ oferă o finisare Perfect Airless Finish™ pulverizării cu echipamente portabile.
Presiunea calculată cu precizie asigură acoperirea perfectă dintr-un singur strat, indiferent de
viteza mâinii – fără diluare! ProControl™ II reglează viteza motorului pentru a oferi controlul
deplin asupra presiunii. Pulverizatoarele portabile Ultra asigură aceeaşi finisare superioară ca şi
pulverizatoarele fără aer comprimat mai mari ale firmei Graco – la îndemâna dumneavoastră.
Pulverizează toate straturile arhitecturale.

3 modele – aceeaşi performanţă
PULVERIZEAZĂ MATERIALE
REZISTENTE LA SOLVENŢI ŞI
PE BAZĂ DE APĂ

PULVERIZEAZĂ MATERIALE
PE BAZĂ DE APĂ

3m

WATER-BASED

CORDED AC

ULTRA CU FIR
(17M360)

WATER-BASED

CORDLESS DC

ULTRA FĂRĂ FIR
(17M366)

WATER-BASED

CORDLESS DC

SOLVENT RESISTANT

ULTRAMAX ™
(17P258)

Se livrează cu un cablu de alimentare
foarte lung, de 3 m

DEWALT ® şi sigla DEWALT sunt mărci comerciale ale firmei DEWALT Industrial Tool Co. şi sunt utilizate sub licenţă.

Performanţă, fiabilitate
şi finisare inovatoare.
Profesioniştii sunt de acord. Pulverizatoarele portabile fără aer comprimat
sunt instrumente esenţiale pentru realizarea rapidă a lucrărilor mici.
Echipamentele portabile Graco ULTRA, consacrate în industrie, sunt cele
mai avansate din lume, oferind o viteză fără egal, o finisare perfectă şi
fiabilitate deplină pentru următoarea aplicaţie.

Fiabilitate asigurată –
orice lucrare, de fiecare dată

Tehnologie brevetată

Pompa cu trei pistoane Triax™ vă oferă cea mai fiabilă performanţă din industrie şi suport
integral pentru duză. Aceasta este realizată din componente durabile din oţel inoxidabil şi
carbură, cu un polimer de înaltă rezistenţă pentru cea mai durabilă şi mai uşoară pompă.
Pompa de schimb inovatoare Triax, cu înlocuire directă la faţa locului cu ajutorul
tehnologiei ProConnect™ vă permite să înlocuiţi pompa modulară direct la faţa locului.

1. Scoateţi capacul
cu ajutorul unei
şurubelniţe.

2. Scoateţi pompa veche
din pulverizator.

3. Introduceţi pompa
nouă în pulverizator.

Modelele fără fir pulverizează
până la 3,5 litri la fiecare încărcare,
datorită sistemului Li-ion DEWALT®
de 18 V, fiind, în prezent, cea mai fiabilă
şi de încredere baterie de pe piaţă.
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

În plus, funcţionează cu orice
baterie Li-ion DEWALT® de 18 V.

De la început până la finalizarea lucrării,

cel mai avansat pulverizator portabil de vopsea, fără aer comprimat, din lume
Metoda cea mai rapidă de realizare a lucrărilor mici – demonstrată de profesionişti!
Perfect Airless Finish™ la orice viteză – fără diluare
Fiabilitate asigurată – orice lucrare, de fiecare dată

TEHNOLOGIE REVOLUŢIONARĂ EXCLUSIVĂ!
PATENTED
TECHNOLOGY

Duze brevetate
RAC X™ FFLP SwitchTips™ †
Două duze incluse în dispozitiv
Duzele Reverse-A-Clean (reversibilitate
pentru curăţare, RAC™) SwitchTips™
oferă rezultate excelente ale
pulverizării şi facilitează curăţarea
la înfundarea duzelor
Pulverizaţi la presiune mai mică,
cu ORICE pulverizator Graco

Verificări ale ieşirilor duzelor
pentru PROFESIONIŞTI
adevăraţi,
cu ajutorul bilelor ceramice

Sac de protecţie de 1 litru FlexLiner™ †
Design nou uşor de curăţat!
Sacii de protecţie
de unică folosinţă elimină
timpul necesar pentru curăţare
    Pulverizare în ORICE direcţie –
       chiar şi întors!
Asigură o finisare Perfect Airless Finish™
– exact ca un CLASSIC S 395PC!

CEL MAI UŞOR ECHIPAMENT PORTABIL
PROFESIONAL, FĂRĂ AER COMPRIMAT!
†

Tehnologie brevetată

Filtru din material amovibil
Pentru evitarea înfundării duzelor. Livrare standard
cu filtru negru cu sită 60 pentru vopseaua
de perete şi filtru albastru cu sită 100 pentru
vopselele care asigură o finisare de înaltă calitate.

AIRLESS HANDHELD

Pompă de schimb Triax™,
cu înlocuire directă
la faţa locului

Pompă cu trei pistoane TRIAX™ †
Piston durabil din carbură,
construit pentru fiabilitate prelungită

Controlul presiunii ProControl™ II
Viteză şi debit reglabile ale motorului
pentru control TOTAL, atât cu materiale groase,
cât şi subţiri

SmartControl™
Livrează un jet constant la toate presiunile de pulverizare

Indicator de încărcare cu LED

Compatibil cu orice baterie Li-ion de 18 V DEWALT
Design uşor, cu încărcare în 35 de minute

Pulverizează materiale pe bază de apă*
* Pentru materialele pe bază de apă alegeţi pulverizatorul portabil fără aer comprimat ULTRAMAX.
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Modernizaţi-vă pulverizatorul portabil de vopsea
şi obţineţi pulverizatorul ideal pentru nevoile dumneavoastră

Finisare Perfect
Airless Finish™
➤ Neted şi uniform, indiferent de viteză

Pompă cu trei pistoane Triax™ cu ProConnect™
Aruncaţi o privire în interior şi descoperiţi inovaţia oferită de Triax™!

➤ Fără diluare

Pornire fiabilă
Fără componente blocate – NICIODATĂ!

➤ Acoperire într-un singur strat

➤ Fără valve de control la intrare,

care să se blocheze
➤ Dispozitiv automat cu bile

pentru deblocare la ieşire

Pulverizare în orice direcţie – chiar şi întors!
Sac pentru vopsea FlexLiner™ – îl puteţi arunca sau reutiliza, este alegerea dumneavoastră!
Pregătire uşoară:

1. Umpleţi sacul
FlexLiner™ cu material

2. Strângeţi sacul pentru
a elimina aerul rămas

3. Pulverizaţi!

Curăţare simplă:
1. Umpleţi sacul FlexLiner™ cu lichid de curăţare
2. Scuturaţi pulverizatorul

3. Pulverizaţi într-o găleată
4. Nu aveţi de curăţat niciun tub de aspiraţie

Alimentat cu sistemul Li-ion DEWALT® XR
Numeroase opţiuni pentru capacitate:
Recomandare!
Doriţi să îmbunătăţiţi autonomia pulverizatorului dumneavoastră?
➤ Puteţi achiziţiona o baterie Ah - 18 V mai mare pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei.

Mai mult ca sigur că recipientul şi sacii de protecţie mai mari, de 1,25 litri, vor fi următoarele
produse pe lista dumneavoastră de cumpărături!

2,0 Ah
= capacitate 3 litri
*

Versiuni disponibile:
2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*

Încărcător acumulator

Graco oferă doar versiunea 2 Ah. Alte dimensiuni pot fi achiziţionate din Centrele de Service DEWalt

RAC X™ FF LP SwitchTips™

AIRLESS HANDHELD

Performanţă fără egal:
➤ Pulverizatoarele

All ULTRA şi ULTRAMAX au performanţe COMPLETE cu ajutorul duzelor
RAC X FF LP SwitchTips

PRESIUNE ŞI SUPORT DE DUZĂ
INTERVAL COMPLET
INTERVAL COMPLET
DE PRESIUNE
DE SUPORTURI DE DUZE
34 - 138 bar

0,008 - 0,016

MATERIALE DE CONSTRUCŢII
STRAT DE UZURĂ
CARCASĂ
Carbură şi
oţel inoxidabil

Polimer de înaltă
rezistenţă

Vă prezentăm tehnologia brevetată Graco RAC X™
Duză cu tehnologie SmartTip™ şi geometrie internă
exclusivă a duzei, care asigură cea mai bună finisare
din industrie, la cea mai mică presiune de pulverizare
fără aer comprimat!

Aceleaşi extensii şi duze pentru
toate pulverizatoarele (portabile)
fără aer comprimat din gamă

➤ Gata cu duzele potrivite doar pentru pulverizatoarele portabile
➤ Asigură CEA MAI BUNĂ finisare, în comparaţie cu orice altă duză

RAC X™

LĂŢIME VENTILATOR

➤ Gamă completă de dimensiuni pentru utilizare în toate aplicaţiile cu pulverizatoare portabile
DIMENSIUNEA ORIFICIULUI – INCHI

Prelungiţi pulverizatorul portabil

In (mm)

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

2-4 (51-102)

108

110

112

-

-

Utilizaţi extensia sau furtunul preferat
şi combinaţi diferite lucrări de vopsire
într-o singură operaţiune.

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

Debit (l/min.)

0,26

0,41

0,59

0,80

1,04

Apă la 138 bari (13,8 MPa, 2000 psi); vopselele cu vâscozitate mai mare vor micşora debitul.
Exemplu:  Pentru o duză cu un orificiu de .010 şi tipar de 8 in (203 mm), comandaţi FFLP410.
Echipamentele portabile nu acceptă orificii de .018 şi .020.

Ştiaţi că?
➤ Ştiaţi că, datorită gărzii de siguranţă
la pulverizare, model RAC X™, acum
puteţi conecta toate accesoriile
compatibile cu RAC X, precum extensii
şi furtunuri, la aceste pulverizatoare
portabile fără aer comprimat ULTRA?™
(doar pentru pulverizatorul portabil fără aer
comprimat ULTRAMAX)

Seturi FlexLiner™
Accesorii suplimentare complete:
➤ Sunt disponibile versiuni pentru materiale pe bază de apă şi pe bază de solvenţi
➤ Extra FlexLiner, perfect pentru curăţare şi straturi de culoare
➤ Disponibil şi cu capacitate de 1,25 litri pentru îmbunătăţirea autonomiei de pulverizare

! RECOMANDARE
Extindeţi-vă raza de acţiune
Utilizaţi extensiile standard
pe modelele ULTRA

(Nu pot fi folosite pe echipamentul ULTRAMAX portabil)

Seturile sunt livrate cu dop pentru depozitare

Obţineţi o rază de acţiune optimă,
cu o extensie de 10"
287019

Pulverizatoare de vopsea portabile avansate, fără aer comprimat,
pentru profesionişti
Specificaţii tehnice
Toate aparatele se livrează complet echipate şi pregătite pentru pulverizare:

ULTRA FĂRĂ
AER COMPRIMAT
PORTABIL CU FIR

ULTRA FĂRĂ
AER COMPRIMAT
PORTABIL FĂRĂ FIR

ULTRAMAX FĂRĂ
AER COMPRIMAT
PORTABIL FĂRĂ FIR

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

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

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

Denumire model:

Coduri produse: pentru versiunea EURO (230 V)
pentru versiunea UK
Rezistenţă la solvenţi
Controlul presiunii ProControl™ II
Reglarea presiunii
Suport de duză - DOAR pentru RAC X™ FF LP SwitchTips™
Duze incluse
Saci de 1 litru FlexLiner™ (Incluşi)
Baterie Li-ion XR 2,0 Ah DEWALT® de 18 V / încărcător
Sită de filtrare inclusă - sită 60 (negru) + sită 100 (albastru)
Complet reparabil
ProConnect™
Geantă de depozitare
Pompă de schimb Triax™
Manual

Accesorii
Pentru a beneficia la maximum de avantajele echipamentului dumneavoastră, folosiţi accesoriile noastre profesionale:
Accesorii FlexLiner™
17A226 Saci de vopsea de 1 litru FlexLiner (set de 3 bucăţi)
17P212 Saci de vopsea de 1 litru FlexLiner (set de 25 de bucăţi)
17F005 Saci de vopsea de 1,25 litri FlexLiner (set de 3 bucăţi)
17P549 Saci de vopsea de 1,25 litri FlexLiner (set de 25 de bucăţi)
Ansambluri suplimentare de recipiente FlexLiner
17P550 Sistem de 1 litru Flexliner (pe bază de apă)
17P551 Sistem de 1 litru Flexliner (rezistent la solvenţi)
17P552 Sistem de 1,25 litri Flexliner (pe bază de apă)
17P553 Sistem de 1,25 litri Flexliner (rezistent la solvenţi)
™

Recipiente
17N392 Recipient, 1 litru
17D850 Recipient, 1,25 litri
CanConnect™
17M867 CanConnect
Filtre
17P554 Sită 60 (set de 3 bucăţi)
17P555 Sită 100 (set de 3 bucăţi)

Gărzi de siguranţă şi extensii RAC X™
246215 Gardă de siguranţă RAC X™ 7/8" (pe bază de apă)
17P573 Gardă de siguranţă RAC X™ 1" (rezistentă la solvenţi)
287019 Extensie de 25 cm cu gardă de siguranţă Rac X™
287020 Extensie de 40 cm cu gardă de siguranţă Rac X™
Duze şi scaune
FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
17P501 Scaun de duză/garnitură (pe bază de apă), (set de 5 bucăţi)
17P502 Scaun de duză/garnitură (rezistentă la solvenţi),
(set de 5 bucăţi)
Baterii
17P557 1 baterie Li-ion XR 2,0 Ah DEWALT® de 18 V
17P560 Încărcător, 230 V
Lichide
253574 Pump Armor™ - 1 litru
Altele
17M883
17N515
17N517
17M879
16H256
17P712

Cutie de depozitare
Ansamblu capac (pe bază de apă)
Ansamblu capac (rezistent la solvenţi)
Dop pentru capac
Cablu de legare la pământ
Capac Vacuvalve

Toate datele scrise şi vizuale din acest document se bazează pe cele mai noi date despre produs, disponibile la data publicării. Graco îşi rezervă dreptul de a se opera modificări în orice moment şi fără o notificare prealabilă.

Compania Graco este certificată în conformitate cu standardul ISO 9001.
GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com
©2017 Graco Distribution BV  344104RO (rev.C)  05/18  Tipărit în Europa.
Toate celelalte nume de produse sau mărci sunt folosite doar în scop de identificare şi sunt mărci înregistrate ale proprietarilor lor.
Pentru mai multe informații despre proprietatea intelectuală a lui Graco, consultați www.graco.com/patent sau www.graco.com/trademarks.

Orice achiziţie de la firma Graco
este însoţită de Servicii pentru clienţi
de nota A+.

