Handhållen Ultra Airless
®

Världens mest avancerade handhållna färgsprutor

PROFESSIONELLA FÖRDELAR
• För snabba och snygga småjobb – framtagen av proffs!
Ingen spädning, samma teknik och hastighet som traditionella Airless-enheter

• Perfekta resultat – slätt och snyggt oavsett hastighet
Täcker i ett skikt utan spädning – för all byggnadsmålning, oavsett finish

• Garanterat tillförlitlig – för alla jobb, varenda gång
Helt ny konstruktion – suveränt enkel att rengöra!

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

®

™

Avancerade handhållna färgsprutor
för proffsbruk

För snabba och snygga småjobb –
framtagen av proffs!
Spara tid och pengar genom att använda ett enda munstycke för alla Airless-maskiner tack
vare den nya patenterade tekniken RAC X™ FF LP SwitchTips™ – finns i många olika storlekar
för att klara av alla tänkbara jobb. Det patenterade insatssystemet FlexLiner™ ger snabbare
förberedelser, målning och rengöring, och du kan dessutom måla i ALLA riktningar – även
upp-och-ned! Proffsen är överens – detta är snabbaste vägen till perfekta resultat.

Perfect Airless Finish™ oavsett hastighet –
utan spädning
SmartControl™ gör att du får en perfekt finish även vid handhållen sprutmålning.
Exakt tryckreglering ger ett perfekt färgskikt oavsett spruthastighet – utan spädning!
ProControl™ II justerar motorvarvtalet för total tryckkontroll. De handhållna Ultra-färgsprutorna
ger samma perfekta finish som Gracos större färgsprutor – trots sin storlek. Kan användas
för all byggnadsmålning.

3 modeller – samma effektivitet
SPRUTAR
LÖSNINGSMEDELSBESTÄNDIGA
OCH VATTENBASERADE MATERIAL

SPRUTAR
VATTENBASERADE MATERIAL

3m

WATER-BASED

CORDED AC

ULTRA MED SLADD
(17M360)

WATER-BASED

CORDLESS DC

ULTRA SLADDLÖS
(17M366)

WATER-BASED

CORDLESS DC

SOLVENT RESISTANT

ULTRAMAX ™
(17P258)

Levereras med en extra lång nätsladd på 3 m

DEWALT ® och DEWALT-logotypen är varumärken som tillhör DEWALT Industrial Tool Co. och används under licens.

Banbrytande prestanda,
tillförlitlighet och finish.
Proffsen är överens. En handhållen högtrycksfärgspruta är det perfekta
verktyget för att snabbt klara av småjobb. De väl beprövade handhållna
Graco ULTRA-färgsprutorna är världens mest avancerade och ger dig
oöverträffad hastighet, perfekt finish och funktion – varenda gång.

Garanterat tillförlitlig –
för alla jobb, varenda gång

Patenterad teknik

Trippelkolvpumpen Triax™ ger branschens bästa tillförlitlighet och enastående valfrihet vad
gäller munstycken. Pumpen är konstruerad av kraftiga delar i rostfritt stål och hårdmetall
och förstärkt med mycket kraftig polymer vilket gör den oöverträffat hållbar och lätt till
vikten. Det innovativa systemet för blixtsnabba Triax-pumpbyten med ProConnect™ gör
att du kan byta pumpmodulen mitt under pågående jobb.

1. Använd en skruvmejsel
för att ta bort kåpan.

2. Ta bort den gamla
pumpen från sprutan.

3. S ätt in den nya
pumpen i sprutan.

De sladdlösa modellerna klarar av
att spruta 3,5 liter på en laddning tack
vare det kraftfulla 18 V litiumjonsystemet
från DEWALT® – marknadens mest pålitliga
och betrodda batteri.
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Bäst av allt: den fungerar med alla
DEWALT®-litiumjonbatterier på 18 V.

Från förarbete till finish,

världens mest avancerade handhållna högtrycksfärgspruta
För snabba och snygga småjobb – framtagen av proffs!
Perfect Airless Finish™ oavsett hastighet – utan spädning
Garanterat tillförlitlig – för alla jobb, varenda gång

BANBRYTANDE TEKNIK!
PATENTED
TECHNOLOGY

Patenterade RAC X™ FFLP SwitchTips™
†

Två munstycken medföljer enheten
Vänd- och rengöringsbara (RAC™)
SwitchTips™ för enastående resultat
och enkel munstycksrensning
Spruta med lägre tryck
med ALLA Graco-sprutor

Verkligt PROFFSIG mynningsreglering
med keramikkulor

1-liters FlexLiner™ †
Helt ny konstruktion –
suveränt enkel att rengöra!
Engångsinsatser underlättar
rengöringen
Spruta från ALLA håll –
även upp-och-ned!
Levererar en perfekt finish
– precis som en CLASSIC S 395PC!

DEN LÄTTASTE PRO AIRLESS-FÄRGSPRUTAN!
Utbytbart materialfilter
†

Patenterad teknik

Förhindrar att munstycket täpps igen. Levereras
som standard med svart 60-meshfilter för väggfärg
och blått 100-meshfilter för lackfärger.

AIRLESS HANDHELD

Blixtsnabba pumpbyten
med Triax™

TRIAX™ trippelkolvpump †
Kraftig kolv i hårdmetall för pålitlighet
och lång livslängd

ProControl™ II tryckkontroll
Reglera motorhastighet och flöde för TOTAL kontroll
över både tjocka och tunna material

SmartControl™
Ger en enhetlig sprutbild vid alla spruttryck

LED-laddarmätare

Kompatibel med alla 18 V DEWALT litiumjonbatterier
Låg vikt, laddas på 35 minuter

Sprutar vattenbaserade material*
* För lösningsmedelsbaserade material, välj ULTRAMAX-färgsprutan.
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Ladda din handhållna färgspruta –
den perfekta sprutan för dina jobb

Perfekt
högtryckslackering
➤ Slätt och snyggt oavsett hastighet

Triax™ trippelkolvpump med ProConnect™
Ta en närmare titt och upptäck allt som Triax™ har att erbjuda!

➤ Ingen spädning

Pålitlig uppstart
Delarna fastnar aldrig – NÅGONSIN!

➤ Täckning med bara ett skikt

➤ Ingen backventil för inloppet

som kan fastna
➤ Automatisk kulknackare

för utloppet

Spruta från alla håll – även upp-och-ned!
FlexLiner™ färginsats – kasta eller återanvänd, du väljer själv!
Enkla förberedelser:

1. Fyll FlexLiner™insatsen med material

2. Kläm ut eventuell
återstående luft

3. Måla!

Enkel rengöring:
1. Fyll FlexLiner™-insatsen med rengöringsvätska
2. Skaka sprutan

3. Spruta i en hink
4. Inget sugrör som behöver rengöras

Drivs av DEWALT® XR-systemet
med litiumjonbatterier
Många olika kapaciteter att välja mellan:
Tips!
Vill du ha ännu större rörelsefrihet för målning?
➤	Varför inte köpa ett 18 V-batteri med fler ampertimmar som räcker längre?

Vi gissar att den större koppen på 1,25 liter plus insatser blir nästa punkt på din inköpslista!

2,0 Ah
= 3 liters kapacitet
*

Tillgängliga versioner:
2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*

Graco erbjuder endast 2 Ah. Övriga storlekar finns att köpa från DEWalt servicecenter

Batteriladdare

RAC X™ FF LP SwitchTips™

AIRLESS HANDHELD

Oöverträffad prestanda:
➤ Alla

ULTRA- och ULTRAMAX-sprutor blir MAXIMALT effektiva
med RAC X FF LP SwitchTips-munstyckena
TRYCK OCH TILLGÄNGLIGA MUNSTYCKEN
KOMPLETT
KOMPLETT SORTIMENT
TRYCKUTBUD
MED MUNSTYCKEN
34 - 138 bar

0,008 - 0,016

KONSTRUKTIONSMATERIAL
SLITAGE
HUS
Hårdmetall
och rostfritt stål

Kraftig polymer

Med det patenterade Graco RAC X™-systemet
Munstycke med SmartTip™-teknik och den exklusiva
invändiga munstycksgeometrin som erbjuder
branschens bästa finish vid lägsta spruttryck!

Samma förlängningar
och munstycken för alla
(handhållna) högtryckssprutor i sortimentet

➤ Inga specialmunstycken behövs längre för handhållna sprutor
➤ Ger BÄSTA möjliga finish jämfört med alla andra munstycken
➤ Komplett storleksutbud för alla användningsområden för handhållna sprutor

SPRUTBREDD

HÅLSTORLEK – TUM
Tum (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

Flöde (l/min)

0,26

0,41

0,59

0,80

1,04

Vatten vid 138 bar (13,8 MPa, 2 000 psi); färger med högre viskositet minskar flödet.
Exempel: för ett munstycke med hålstorlek 0,010 och en sprutbild på 203 mm, beställ FFLP410.
Handhållna enheter har inte stöd för hålstorlekarna 0,018 och 0,020.

RAC X™
Förläng din handhållna spruta
Använd den förlängning eller slang
du gillar bäst för att klara av fler olika
målningsjobb i ett svep.

Visste du att ...
➤	du tack vare den smarta utformningen
av RAC X™-munstyckshållaren nu kan
ansluta alla RAC X-kompatibla tillbehör
som exempelvis förlängningar
och slangar till dessa handhållna
ULTRA-sprutor?
(endast för ULTRA-sprutor)

FlexLiner™-satser
Extra kompletta:
➤ Vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade versioner finns
➤ Extra FlexLiner, perfekt för rengöring och kulörskikt
➤ Finns också i en variant på 1,25 liter för ökad rörelsefrihet

! TIPS
Öka din räckvidd
Använd standardförlängningar
för ULTRA-modeller

Satserna levereras med förvaringsplugg

(kan inte användas för handhållna ULTRAMAX)

Få bästa möjliga räckvidd med en förlängare
287019

Avancerade handhållna färgsprutor
för proffsbruk
Tekniska specifikationer
Alla enheter levereras kompletta och klara för användning:
Modellnamn:

Artikelnummer: för EURO-version (230 V)
för UK-version
Klarar lösningsmedel
ProControl™ II tryckkontroll
Tryckreglering
Munstycken som kan användas – ENDAST RAC X™ FF LP SwitchTips™
Medföljande munstycken

ULTRA AIRLESS
HANDHÅLLEN
MED SLADD

ULTRA AIRLESS
HANDHÅLLEN
SLADDLÖS

ULTRAMAX AIRLESS
HANDHÅLLEN
SLADDLÖS

CEE VDO-sladd / 17M360
25M616
Nej
Ja
34-138 bar
0,008 - 0,016

CEE VDO-sladd / 17M366
25M615
Nej
Ja
34-138 bar
0,008 - 0,016

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

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

1-liters FlexLiner™-insatser (medföljer)
DEWALT® 18 V 2,0 Ah XR litiumjonbatteri / laddare
Medföljande meshfilter - 60 mesh (svart) + 100 mesh (blått)
Helt och hållet reparerbar
ProConnect™
Förvaringspåse
Triax™ ersättningspump
Manual

Tillbehör
Få ut det mesta möjliga av din utrustning med våra professionella tillbehör:
FlexLiner™-tillbehör
17A226 1-liters FlexLiner-färginsatser (3-pack)
17P212 1-liters FlexLiner-färginsatser (25-pack)
17F005 1,25-liters FlexLiner-färginsatser (3-pack)
17P549 1,25-liters FlexLiner-färginsatser (25-pack)
Extra FlexLiner -koppenheter
17P550 1-liters FlexLiner-system (vattenbaserat)
17P551 1-liters FlexLiner-system (lösningsmedelsbeständigt)
17P552 1,25-liters FlexLiner-system (vattenbaserat)
17P553 1,25-liters FlexLiner-system (lösningsmedelsbeständigt)
™

Koppar
17N392 Kopp, 1 liter
17D850 Kopp, 1,25 liter
CanConnect™
17M867 CanConnect
Filter
17P554 60 mesh (3-pack)
17P555 100 mesh (3-pack)

RAC X™ hållare och förlängningar
246215 RAC X™-skydd 7/8" (vattenbaserat)
17P573 RAC X™-skydd 1" (lösningsmedelsbeständigt)
287019 25 cm förlängning med Rac X™-hållare
287020 40 cm förlängning med Rac X™-hållare
Munstycken och säten
FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
17P501 Säte/packning för munstycke (vattenbaserat) (5-pack)
17P502	Säte/packning för munstycke
(lösningsmedelsbeständigt) (5-pack)
Batterier
17P557 1 DEWALT® 18 V 2,0 Ah XR litiumjonbatteri
17P560 Laddare, 230 V
Vätskor
253574 Pump Armor™, 1 liter
Övrigt
17M883
17N515
17N517
17M879
16H256
17P712

Förvaringsväska
Lockenhet (vattenbaserad)
Lockenhet (lösningsmedelsbeständig)
Plugg för lock
Jordningskabel
Lock med vakuumventil

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.
Varje inköp från Graco levereras
komplett med bästa möjliga kundservice
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