
En serie batteridrevne, airless malersprøjter 
til professionelle malere

MALERSPRØJTER  
PÅ BATTERI

ULTRA® & ULTRAMAX® MED BATTERI - GX™ FF & GX™ 21 MED BATTERI - CLASSIC 390 PC MED BATTERI

EFFEKTIV SOM EN MALERSPRØJTE MED LEDNING, FRIHED SOM EN LEDNINGSFRI

FRIHED:
Udvidet kapacitet til sprøjteopgaver med eller uden tilgængelig eller tilstrækkelig strøm

YDEEVNE:
Malersprøjterne, som er anerkendt af fagfolk, leveres nu med batteri

SIKKERHED:
Forbedret sikkerhed på arbejdspladsen med mindre risiko for at snuble, emissioner og andre begrænsninger

Malersprøjte – Flot finish & professionelle, airless påføringer



 

HVORFOR MED BATTERI?

BATTERI ER MERE PRAKTISK. 
Selvom strøm er tilgængelig, sparer en batteridrevet maskine dig tid og kræfter med at 
finde strøm og ledninger, så du kan være mere produktiv og rentabel. Du kan indstille 
sprøjten hvor som helst på arbejdspladsen i stedet for at skulle placere sprøjten i nærheden 
af en strømkilde. Dette giver dig mulighed for at holde din sprøjte væk fra oversprøjtning, 
affald på arbejdspladsen og andre risici, som ofte ses på arbejdspladser.

BATTRIDREVET ER MERE BÆRBAR. 
Det er nemmere og hurtigere at flytte, opsætte og rengøre din sprøjte, hvilket sparer dig tid 
og kræfter på hver opgave. Du skal bare tage sprøjten ud af din lastbil, sætte den ned på 
arbejdspladsen og begynde at sprøjte med det samme.

BATTERIDREVET ER MERE SIKKERT. 
Ledninger skaber fare for at snuble. Stikkontakter og elektriske ledninger kan føre til 
gnister. Generatorer er omfangsrige, dyre og skaber emissioner. Undgå alt dette ved at gå 
over til batteridrevet.

UDEN LEDNING ER MERE PÅLIDELIG. 
Undgå udfordringer ved (mangel på) strømkabler, strømstød, der forårsager skade på 
elektronik, generatorproblemer, sprængte kredsløb, afbrydelse af strømmen på stedet og 
mange andre strømrelaterede udfordringer. Batteristrøm giver dig mulighed for altid at få 
arbejdet gjort, selvom der ikke er strøm til rådighed på arbejdspladsen.

BATTERIDREVET ER MERE PROFESSIONEL. 
Mange gange på jobbet skal entreprenører bede husejeren om strøm for at få arbejdet 
gjort. Med batteri behøver du ikke genere boligejeren, hvilket resulterer i et mere 
professionelt udseende.

BATTERIDREVET GIVER SAMME KRAFT OG YDELSE
SOM DERES VERSION MED LEDNING. 
Du kan være skeptisk over for et batteriets evner til at give kraften til at sprøjte med 
malingen. Vi udfordrer dig til at lave testen. Når du ser enheden sprøjte og levere en 
fantastisk vifte, vil du blive blæst omkuld.

Du kan sammenligne en akku malersprøjte med andre akku-værktøjer på jobbet, såsom boremaskiner, save, kompressorer, 

plæneklippere, støvsugere osv. Disse er alle på arbejdspladser, der har strøm til rådighed, men entreprenører VÆLGER stadig at 

købe en typisk batteridrevet version. Hvorfor det?

ULTRA(MAX) HH MED BATTERI
Hurtigste måde at afslutte små jobs på

Beregnet til lejlighedsvis brug

Ideel til at sprøjte touch-ups, døre, 
garageporte, hegn, skabe og små fine finish 
projekter 

OPLEV VORES BATTERIDREVNE SORTIMENT
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GX FF MED BATTERI
Branchens hurtigste og mest bærbare Fin 
finish sprøjte nogensinde bygget

Sprøjt medium til stor fin finish projekter 
uden at fortynde

Sprøj i mest trange områder med lethed

Perfekt til at sprøjte mindre mængder 
materiale takket være tragt og slange

GX 21 MED BATTERI
Bygget til iværksætter entreprenøren på 
udkig efter den ultimative frihed

Ideel til maling i forbindelse med 
renovering og maling af nybyggede 
huse.

Perfekt til lejligheder, hegn, fjerntliggende 
steder og nicheprojekter. 

CLASSIC 390 PC MED BATTERI
Det næste skridt for fagfolk leder efter 
ultimativ frihed

Ideel til små til mellemstore familieboliger, 
lette erhvervsprojekter og fin finish jobs 
- både indvendigt og udvendigt. 

Permanent dynamisk chromex stempel-
pumpe giver dig mulighed for at sprøjte 
det bredeste udvalg af arkitektoniske 
belægninger ved 227 bar

OPLEV VORES BATTERIDREVNE SORTIMENT



 

ULTRA & ULTRAMAX, HÅNDHOLDT OG MED BATTERI

DEN HURTIGSTE MÅDE AT BLIVE FÆRDIG MED 
SMÅ OPGAVER – ANERKENDT AF PROFESIONELLE 
FAGFOLK

FEJLFRI, AIRLESS FINISH – VELUDFØRT OG  
JÆVN PÅFØRING VED ENHVER HÅNDHASTIGHED

BRED SPRØJTEVIFTE OG DYSEUNDERSTØTTELSE

LEVERET PÅLIDELIGHED –  
HVERT JOB. HVER GANG

DeWALT® 18 V MAX LITHIUM-ION BATTERI
• Drevet af DeWALT® – Kompatibel med ethvert 18 V Lithium-Ion 

DeWALT® batteri

PROCONTROL™ II TRYKREGULERING
• Eksklusiv præcisionstrykkontrol
• Leverer samme Perfect Airless Finish™ ligesom en  

CLASSIC 390 PC PÅ BATTERI – lige ved hånden

FlexLiner™ posesystem
• Tillader hurtig opsætning, sprøjtning og rengøring
• Kan sprøjte i alle retninger – også vendt på hovedet
• Har en enestående bærbarhed

SmartControl™ 
• Glatte, enkeltlags finish uden behov for fortynder

RAC X™ fine finish-dyser med lavtryksdyse
• Fuldt trykområde: 34 – 138 bar
• Fuld dyseunderstøttelse: .008 - .016
• Branchens bedste finish ved laveste, airless sprøjtetryk

TRIAX™ pumpe
• Rengør på få minutter med helt nyt easy-to-clean design
• Ingen indløbsventil sidder fast – grund og sprøjt på få sekunder
• Pålidelig priming med automatisk udgangskugle

ProConnect™
• ProConnect design muliggør nem udskiftning på jobbet

PATENTERET TEKNOLOGI

PATENTERET TEKNOLOGI

PATENTERET TEKNOLOGI
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CORDLESS DC CORDLESS DC
ULTRA CORDLESS  
(17M366)

ULTRAMAX ™ 
(17P258)

DEN BEDSTE I PRÆSTATION, BÆRBARHED, FINISH 
OG PÅLIDELIGHED TIL FÆRDIGGØRELSE AF MINDRE PROJEKTER

De professionelle er ikke i tvivl. De håndholdte, airless sprøjtepistoler er det bedste værktøj, når du skal klare  

små opgaver hurtigt. Gracos branchetestede Graco ULTRA og ULTRAMAX på batteri er verdens mest avancerede,  

og de leverer uovertruffen hastighed, ultimativ bærbarhed, helt skarp finish og pålidelighed ved efterfølgende brug.

REPARATIONSSPECIALIST PÅ BATTERI

INDVENDIGE UDBEDRINGER

HEGN

UDVENDIGE UDBEDRINGER

SKABE

DØRE

SMÅ PROJEKTER  
MED FEJLFRI FINISH

GARAGER

KRAFTEN OG FRIHEDEN TIL AT SPRØJTEMALE MANGE SMÅ PROJEKTER

DEWALT® og DEWALT® logoet er varemærker tilhørende DEWALT® Industrial Tool Co. og anvendes under licens.

2 MODELLER
SAMME PRÆSTATION

SPRØJTER OPLØSNINGSMIDLER 
OG VANDBASEREDE MATERIALER

SPRØJTER  
VANDBASEREDE MATERIALER

VANDBASERETVANDBASERET OPLØSNINGSMIDDELRESISTENT



 

1

2

3

• Der leveres to dyser sammen med sprøjten
• Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™  

giver fremragende påføringsresultater og  
gør det nemt at fjerne dysetilstopninger

• Påfør materiale ved lavere tryk med en  
hvilken som helst Graco malersprøjte

ULTRA, AIRLESS, HÅNDHOLDT PÅ BATTERI

AFTAGELIGT MATERIALEFILTER

PATENTEREDE RAC X™ FFLP SWITCHTIPS™

1 LITER FLEXLINER™ HELT 
NYT DESIGN, DER ER NEMT 
AT RENGØRE!

EFFEKTIV PRO-UDLØBSREGULERING 
MED KERAMISKE KUGLER

*  Til opløsningsmiddelbaserede materialer vælges ULTRAMAX airless, 
håndholdt malersprøjte.

LED-BATTERIINDIKATOR

Engangsposer reducerer rengøringstiden
Påfør materiale i en hvilken som helst retning – malersprøjten 
fungerer også, når den er vendt på hovedet!

DEN LETTESTE PRO
BATTERIDREVNE,

AIRLESS, HÅNDHOLDT

Hindring af tilstopninger. Leveres som 
standard med et sort 60 mesh-filter  
til vægmaling og et blåt 100 mesh-filter 
til Fine Finish-maling.

Leverer perfekt, airless finish™ 

– helt som en CLASSIC 390 PC på batteri!

PATENTERET TEKNOLOGI

1

2

3

4
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VERDENS MEST AVANCEREDE, AIRLESS,  
HÅNDHOLDTE MALEPISTOLER PÅ BATTERI

AFTAGELIGT MATERIALEFILTER

Kompatibel med et hvilket som helst 18V Lithium Ion 
eller 54V FlexVolt DeWALT® batteri

SMARTCONTROL™

PROCONTROL™ II TRYKREGULERING

TRIAX™ TREDOBBELT STEMPELPUMPE

Drop-In On-the-Job Triax™ pumpeudskiftning

Justerbar motorhastighed og flow for KOMPLET 
kontrol over både tykke og tynde materialer

Giver en ensartet sprøjtevifte ved alle sprøjtetryk

Holdbart stempel i hårdmetal, der er udviklet til at 
give ekstra pålidelighed



 

GX FF MED BATTERI

GX FF sprøjte med batteri, branchens hurtigste 
og mest bærbare fine finish sprøjte, der 
nogensinde er bygget

HURTIGSTE MÅDE AT UDFØRE FINE FINISH JOBS
• Drevet af to DEWALT® 6ah FlexVolt® batterier
• Sprøjt op til en hel dag med fine finish-projekter og mere!
 
MEST BÆRBARE
• Kompakt, let design
• Nemt bærehåndtag gør transporten nem  

PERFEKT AIRLESS FINISH
• Patenteret RAC X™ Finish Low Pressure (FFLP) Switchtip™
• Nemmeste mønsteroverlapning
• Op til 2x Dyselevetid for standard Dyser 

PROFESSIONEL ENTREPRENØR PC COMPACT™ 
PISTOL
• Maksimal kontrol med 25 % mindre størrelse
• Forlænget sprøjtetid med 25 % lettere vægt
• Op til 50% lettere aftrækkerkraft
• Skift nålesæt på få sekunder med ProConnect®
• Sprøjt med lethed i de mest trange områder 

KRAFTFULD, KULFRI DC-MOTOR
• Med længere batterilevetid
• Let, kompakt design giver mulighed for bedre bærbarhed
• Sprøjt det bredeste udvalg af arkitektoniske belægninger 

NEM MATERIALEHÅNDTERING
• Hurtig opstart og oprydning med 5,7-liters malingsbeholder
• Ideel til sprøjtning af små mængder materialer
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50% MINDRE TRYK PÅ AFTRÆKKEREN 
OG MINDRE KRAFT MED AT HOLDE

DEN BATTERIDREVNE EFTERBEHANDLER

BANEBRYDENDE PISTOLTEKNOLOGI, DER HOLDER DIG I 
GANG MED AT SPRØJTE
Mindsker stilstand med én komponent, der udskiftes på stedet
• Eksklusiv ProConnect-nålesæt
• Nål og alle sliddele i én enkelt patron
• Udskift nålesæt og det er som en helt ny pistol

AFSLUT JOBS HURTIGERE MED MINDRE TRÆTHED
Leverer den mest komfortable og lette sprøjteoplevelse nogensinde
• Den letteste aftrækkerkraft ved alle sprøjtetryk
• Den letteste aftrækker ved alle sprøjtetryk

SKABE, TRIM 
& LOFTPANELER

MØBLER

KØKKENSKABE

UDVENDIGT TRÆVÆRK

DØRE TOILETBORDE

GARAGEDØRE

KRAFTEN OG FRIHEDEN TIL AT SPRØJTE MELLEMSTORE TIL STORE FINE FINISH 
PROJEKTER

CONTRACTOR PC COMPACT: SPRØJT MED LETHED I DE MEST TRANGE OMRÅDER
Contractor PC Compact, 25 % lettere og 25 % mindre, leverer komfort og kontrol hele dagen – designet til maksimal fleksibilitet 
på trange steder.

VINDSKÆR & UDHÆNG
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DEWALT© VENTILATORKØLET HURTIGOPLADER

KOMPAKT, KULFRI DC-MOTOR

CONTRACTOR PC COMPACT-PISTOL

• Oplader hurtigt batteriet på under 60 minutter, hvilket reducerer nedetiden
• Giver entreprenører mulighed for at afslutte opgaver uden afbrydelser

• Let, kompakt design giver mulighed for bedre bærbarhed
• Kraftfuld, kulfri motor giver forlænget driftstid

• Den letteste, mindste sprøjtepistol, der nogensinde er bygget
• Giver entreprenøren mulighed for at sprøjte hele dagen
• Giver mulighed for nemt at sprøjte i trange områder
• Perfekt airless finish med en Fine Finish Low Press SwitchTip

DREVET AF DEWALT©

• Sprøjt op til en hel dag med fine finishprojekter med to fuldt opladede 
DEWALT 54V FlexVolt 6 Ah batterier

GX FF MED BATTERI

Manometer
Professionelt oliefyldt 
manometer

 PushPrime™ 
Sikrer dig hurtig 
opstart hver gang – 
løsner fastsiddende 
indgangskontraventiler 
i tilfælde af 
opstartsproblemer.

Justerbar 
trykregulering
Giver dig mulighed for at 
bruge rullepåføring eller 
sprøjtemale med en bred 
vifte af materialer.
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PROX™ POWER STEMPELPUMPE

JUSTERBAR TRYKREGULERING

INKLUDERER

• Stempelpumpe med enestående holdbarhed og lang levetid
• Eksklusiv pude, der er smurt for hele levetiden og er til 

vedligeholdelsesfri drift, MAKS FLOW: 1,4 l/min MAKS TIP: 0,019” 
MAKS TRYK: 207 bar

• En heldækkende kontrol leverer komplet
• dækning på specifikke genstande eller fint 
• sprøjtearbejde inden for et område

• Contractor PC Compact-pistol
• BlueMax II slange 3/16” x 7,5m 
• RAC X FFLP 210 vendedyse og afskærmning
• (2) DEWALT 54V 6 Ah FlexVolt-batterier
• (1) DEWALT ventilatorafkølet hurtigoplader

5,7 LITERS BEHOLDER
• Beholderen giver forlænget sprøjtetid samt selvstændig bærbarhed
• Låget hjælper med at holde materialet friskt hele dagen

KRAFT SOM EN SPRØJTE MED LEDNING, FRIHED SOM EN 
LEDNINGSFRI!

ProXChange™ pumpeudskiftningssystem
Hurtig og nem reparation af farvesektionen
Det kræver kun fire nemme trin at afmontere og udskifte pumpedelen:
➤ Farvesektionen afmonteres uden brug af værktøj
➤ Løft bare dækslet, og tag farvesektionen ud

Afmonter farvesektionenSkub og løft for at åbne 
adgangsdækslet

Brug 
rammesekskantfittingen til 
at løsne farvesektionen og 
afmontere pumpen

Monter den nye pumpedel, 
og sæt farvesektionen 
tilbage på plads

TIP!
Reserve farvesektion
Undgå spildtid ved altid at have en ekstra 
farvesektion klar til udskiftning!



 

GX 21 PÅ BATTERI

Med GX™ 21 malersprøjte på batteri,  
giver Graco fagfolk mulighed for at høste  
fordelene ved AIRLESS malearbejde og  
nyde den ultimative frihed:

HURTIGHED OG EFFEKTIVITET

JÆVN PÅFØRSEL

OVERLEGEN FINISH

NEM HÅNDTERING

FRIHED

• Afslut dine jobs hurtigere 

• Påfør et jævnt lag maling på en hvilken som helst overflade

• Efterlader ikke striber som en malerrulle eller en pensel

• Tag din malersprøjte med dig hvor som helst

• Udvid dine anvendelseskapaciteter ved at sprøjte,  
hvor du vil
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ENHVER ENTREPRENØRS IDEELLE MATCH TIL AT AFSLUTTE MALERARBEJDE VED 
RENOVERING OG PROJEKTER MED BYGNING AF NYT MED DEN KRAFT, BÆRBARHED, 
FRIHED OG SIKKERHED, SOM DE LEDER EFTER

Har du endnu ikke selv haft mulighed for personligt at opleve fordelene ved airless-malersprøjterne? Så er her chancen for at 
komme i gang med det, mens du nyder den ultimative frihed og sikkerhed.
“Et rigtigt airless-udstyr til professionelle har aldrig været så billigt og bærbart.”
Hvis du ikke har været helt overbevist om, at det vil være en god ide at skifte dine ruller og pensler ud med airless-udstyr, 
har vi nu gjort det nemmere for dig at træffe beslutningen! På grund af det innovative design og den revolutionerende, 
batteridrevne teknologi giver den trådløse Gracos GX™ 21 dig mulighed for at stifte bekendtskab med airless-sprøjteudstyr 
med en begrænset investering, der dog giver dig den ultimative frihed.

• stadigvæk er det professionelle udstyr, du er vant til, men i en mere kompakt,  

bærbar og mere sikker udgave.

• er designet til at give alle fordelene til en pris, der aldrig er set lavere

• er perfekt til påføring af farve nummer to og forøger din produktivitet på små 

arbejdsområder

INDVENDIGE VÆGGE & LOFTER

FJERNELSE AF GRAFFITI 

DØRE & GARAGEPORTE

UDVENDIGT TRÆVÆRK

SKABE, TRIM 
& LOFTPANELER

TAG & HEGN

UTILGÆNGELIGE OMRÅDER  
& MERE!

KRAFTEN OG FRIHEDEN TIL UBESVÆRET AT SPRØJTEMALE MANGE MINDRE JOBS

DEN BATTERIDREVNE FIGHTER

Maler du allerede med airless?
Så ved du allerede, du kan afslutte flere jobs hurtigere, og med en bedre finish... 
Det vi KAN fortælle dig, er, at med Graco’s GX™ 21 på batteri, vil du nu være i 
stand til at overføre disse fordele til endnu flere jobs takket være de udvidede 
anvendelseskapaciteter! Hvorfor nøjes med at bruge airless til udendørs opgaver eller 
til større kommercielle projekter? Hvorfor ikke bruge airless til renoveringsopgaver 
indendørs også? Kom i gang nu med vores ledningfrie GX™ 21 airless-malersprøjte, der:
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GX 21 PÅ BATTERI

PROXCHANGE™ PUMPEUDSKIFTNING

PROX™ POWER STEMPELPUMPE

DREVET AF DeWALT®

• Pumpeombytning på få minutter, hvilket eliminerer dyr nedetid på jobbet
• Ingen værktøjer nødvendige for at ombytte pumpen

• Stempelpumpe med exceptionel slidstyrke og lang levetid
• Modulære pumpekomponenter for nem vedligeholdelse

• Højkapacitets 6ah FlexVolt® batterier – Sprøjt op til 23 liter pr. 
batteriopladning med to fuldt opladede batterier

• Leveres komplet med to batterier til sprøjtning hele dagen
• Ventilatorkølet hurtigoplader – lader batteriet op igen på under 

60 minutter

PRAKTISK DRYPBEHOLDER

• Fjerner risikoen for at malingen drypper

EKSTREMT BÆRBAR
• Lettere end noget andet konkurrencedygtigt system og med et låg,  

der forhindrer stænk og spild under transport
• Nemme bærehåndtag gør transporten nem

JetRoller™

Udvid dit udstyr
Brug din foretrukne rulle, og kombiner rullepåføring og sprøjtemaling i det samme 
projekt. Nå endnu længere med dit udstyr ved hjælp af JetRoller-systemet, og minimer 
påføringstiden ved at kombinere rulning og sprøjtemaling i én handling.

Fordele:
➤  Bruges på rulleoverflader på 18 og 25 cm, der er almindeligt tilgængelige. 
➤  Få afsluttet store jobs på den halve tid i forhold til traditionelle metoder
➤ Mindsker oversprøjtning
➤ Du skal ikke længere strække dig
➤  Eliminerer klatring og konstant at skulle række op og ned

I sættet medfølger et aftageligt 
rulleskaft 50 cm forlænger, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprøjtedyse og 
dyseholder.

Manometer
Professionelt oliefyldt 
manometer

 PushPrime™ 
Garanterer hurtig 
priming hver gang – 
løsner fastsiddende 
indgangskontrolventiler 
i tilfælde af priming 
problemer.

Justerbar 
trykregulering
Giver dig mulighed for at 
bruge rullepåføring eller 
sprøjtemale med en bred 
vifte af materialer.
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SAMME KRAFT SOM EN SPRØJTE MED LEDNING

DESIGN MED DIREKTE NEDSÆNKNING

Børsteløs DC motor

RAC X™ LOW PRESSURE (LP) SWITCHTIP™

KLAR TIL BRUG

• Trækker maling direkte fra malingsspande eller -beholdere fra 1 - 30 liter
• Fleksibelt, klart sugesæt er nemt at bruge og rengøre

• Kraftfuld, børsteløs motor giver forlænget batteridriftstid
• Let, kompakt design giver mulighed for bedre bærbarhed

• Sprøjt ved lavere tryk for forlænget batteridriftstid, mindre oversprøjtning 
og med den længste dyselevetid

• SG3™ Airless malersprøjte
• 1/4" x 15m BlueMax II slange
• RAC X FFLP310 & LP517 vendedyse
• (2) DeWALT® 6ah FlexVolt batterier
• DeWALT® ventilatorafkølet hurtigoplader

ProXChange™ pumpeudskiftningssystem
Hurtig og nem reparation af pumpesystemet
Det kræver kun fire nemme trin at afmontere og udskifte pumpesedelen:
➤ Pumpen afmonteres uden brug af værktøj
➤ Løft bare dækslet, og tag pumpen ud

Udtag pumpesektionenSkub og løft for at åbne 
adgangsdækslet

Brug det sekskantede 
hul i rammen til at løsne 
pumpen  
og fjerne pumpedelen

Monter den nye 
patronpumpedel, og sæt 
pumpen tilbage på plads

GODT RÅD!
Reservepumpe
Undgå spildtid ved altid at have en 
reservepumpe klar til udskiftning!



 

CLASSIC 390 PC PÅ BATTERI

FORDELE, DU VÆRDSÆTTER  
PÅ HVERT JOB

• Gør klar hvor du vil, i stedet for hvor der er strøm  

til rådighed

• Konstant sprøjtekraft hele dagen uden udsving  

i sprøjtetrykket

• Leverer perfekt, airless finish med RAC X™ lavtryks 

SwitchTips™

• Udelukker konkurrence om strømtilslutning med  

andre erhverv

• Ingen spild af tid med lange forlængerledninger

• Letvægtsdesign gør flytning og transport nemmere

• Oplev stille arbejdsområder med batteristrøm i stedet  

for brug af larmende generatorer

SPRØJTE PÅ BATTERI MED DEN HØJESTE 
YDEEVNE, DER NOGENSINDE ER BYGGET

YDEEVNE, DU KAN REGNE MED  
SPRØJTEKRAFT HELE DAGEN LANG

BÆRBARHED UDEN SIDESTYKKE GIVER FRIHED 
TIL AT SPRØJTEMALE OVERALT

• Sprøjtning ved op til 227 bar
• Leverer op til 1,8 l/min
• Understøtter dyser på op til 0,021"

• Sprøjt op til 23 liter med to batterier
• To batterier inkluderet til sprøjtemaling hele dagen
• Genoplad batteriet på under 60 minutter

• Let, professionel, airless malersprøjte
• Fri for strømledninger, stikkontakter eller generatorer
• Sprøjtemal hvert job hurtigere – hvor som helst
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TAG & HEGN

UDENDØRS

FJERNELSE AF GRAFFITI UDVENDIGT TRÆVÆRK

DØRE & GARAGEPORTE SKABE, KANTER  
& LOFTPANELER

UTILGÆNGELIGE OMRÅDER  
& MERE!

STYRKEN OG FRIHEDEN TIL AT SPRØJTEMALE EN BRED VIFTE  
AF INDENDØRS PROJEKTER, NEMME, KOMMERCIELLE PROJEKTER  
MED EN OVERLEGEN FINISH

DEN SOLIDE, BATTERIDREVNE
ARBEJDSPRÆSTATION

DET BEDSTE KØB INDEN FOR MINDRE, ELEKTRISKE MALERSPRØJTER

Classic 390 PC på batteri giver dig er en solid arbejdspræstation, 
der er bygget til den professionelle, der lige er ”startet” og leder 
efter den ultimative frihed. Let og bærbar, det er nemt at løfte og 
bære. Classic 390 PC på batteri er den ideelle sprøjte til mindre 
projekter – både indvendigt og udvendigt, overlegen finish,  
på steder med vanskelig adgang, og er det bedste køb inden for 
mindre elektriske malersprøjter.

Designet til at levere præstationen af en 390 PC airless sprøjte med 
ledning men fri for strømledninger, stikkontakter eller generatorer. 
Oplev styrken og friheden til at sprøjtemale alle jobs hurtigere. 

INDVENDIGE VÆGGE & LOFTER



 

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

EASY OUT™ PUMPEFILTER

PROCONNECT™ PUMPEUDSKIFTNING

ENDURANCE™ STEMPELPUMPE

DREVET AF DeWALT®

• Eksklusiv filtreringsproces indefra og ud sikrer kvalitetsfinish  
med nem vedligeholdelse

• Pumpeombytning på få minutter, hvilket eliminerer dyr nedetid på jobbet

• Holder 2 gange længere end det næst førende mærke
 Maks. flow: 1,8 l/min
 Maks. dyse: 0,021"
 Maks. tryk: 227 bar

• Højkapacitets 6ah FlexVolt® batterier – Sprøjt op til 23 liter pr. 
batteriopladning med to fuldt opladede batterier

• Leveres komplet med to batterier til sprøjtning hele dagen
• Ventilatorkølet hurtigoplader – lader batteriet op igen på under 

60 minutter

CLASSIC 390 PC PÅ BATTERI

JetRoller™

Det perfekte værktøj til renoveringer
Nå endnu længere med dit udstyr ved hjælp af JetRoller-
systemet, og minimer påføringstiden ved at kombinere rulning og 
sprøjtemaling i én handling. Bruger rulleoverflader på 18 og 25 cm, 
der er almindeligt tilgængelige.

Fordele:
➤ Mindsker oversprøjtning
➤ Du skal ikke længere strække dig
➤ Eliminerer klatring og konstant at skulle række op og ned
➤  Få afsluttet store jobs på den halve tid i forhold til traditionelle 

metoder

Tragt

I sættet medfølger et aftageligt rulleskaft, 50 cm forlænger, 
CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprøjtedyse og dyseholder.

En praktisk 5,7 liters tragt, kompatibel med Classic 390 PC 
ledningsfri, så du kan sprøjte jobs med fin finish, lige hvor du vil.
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ADVANTAGE DRIVE™

Børsteløs DC motor

RAC X™ LOW PRESSURE (LP) SWITCHTIP™

KLAR TIL BRUG

ROBUST STÅLRAMME

• Tandhjul i hærdet stål giver ekstremt stille drift

• Kraftfuld, børsteløs DC motor giver forlænget batteridriftstid
• Let, kompakt design giver mulighed for bedre bærbarhed

• Sprøjt ved lavere tryk for forlænget batteridriftstid,  
mindre oversprøjtning og med den længste dyselevetid

• Contractor FTx pistol
• 1/4" x 15m BlueMax II slange
• RAC X LP517 vendedyse
• (2) DeWALT® 6ah FlexVolt batterier
• DeWALT® ventilatorafkølet hurtigoplader

• Tyk krom over stål der kan holde til hårde belastninger på arbejdspladsen

BANEBRYDENDE, LEDNINGSFRI PRÆSTATION

Løsn spændemøtrikken Åbn lågen, og udtag pumpen Afmonter slange og sugerør

➤ Udskiftning på 1 minut, på stedet
➤ Nu kan du fortsætte arbejdet i stedet for at skulle vente på service
➤ Ingen stifter eller smådele, der kan blive væk!

Hurtig udskiftning af pumpe
Du kan nemt SELV udskifte pumpen i 3 nemme trin, hvis der opstår skader. 
Slut med spildtid og med at betale for reparation af pumper.

GODT RÅD!
Når du har en reservepumpe til 
rådighed, kan du altid blive færdig 
med dit projekt!



 

TILBEHØR - HÅNDHOLDTE PÅ BATTERI

FlexLiner™ tilbehør
17A226 1 liters FlexLiner malerposer  

(3 stk. pakke)
17P212 1 liters FlexLiner malerposer  

(25 stk. pakke)
17F005 1,25 liters FlexLiner malerposer  

(3 stk. pakke)
17P549 1,25 liters FlexLiner malerposer  

(25 stk. pakke)

Ekstra FlexLiner™ kopenheder
17P550 1-liters Flexliner system (vandbaseret)
17P551 1 liters Flexliner system 

(opløsningsmiddelresistent)
17P552 1,25 liters Flexliner system (vandbaseret)
17P553 1,25 liters Flexliner-system 

(opløsningsmiddelresistent)

Kopper
17N392 Kop, 1 liter
17D850 Kop, 1,25-liter

CanConnect™

17M867 CanConnect

Filtre
17P554 60 mesh (3 stk. pakke)
17P555 100 mesh (3 stk. pakke)

RAC X™ dyseholder og forlængere
246215 RAC X™ dyseholder 7/8" (vandbaseret)
17P573 RAC X™ dyseholder 1" 

(opløsningsmiddelresistent)
287019 25 cm forlænger med Rac X™-

dyseholder (Kun til Ultra Airless Cordless)
287020 40 cm forlænger med Rac X™ dyseholder 

(Kun til Ultra Airless Cordless)

Dyser og lejer
FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™

17P501 dyseleje/-pakning (vandbaseret)  
(5 stk. pakke)

17P502 dyseleje/-pakning 
(opløsningsmiddelresistent) (5 stk. pakke)

Batterier
17P557 1 DeWALT® 18V 2,0 Ah XR Lithuim-ion 

batteri
17P560 Oplader, 230V

Væsker
253574 Pump Armor™ - 1 liter

Andet
17M883 Transportkasse
17N515 Låg (vandbaseret)
17N517 Låg (opløsningsmiddelresistent)
17M879 Lågprop
16H256 Jordkabel
17P712 VacuValve ventilhætte



 

 www.graco.com/cordless | 21 |

Pistoler
17J910 SG3™ pistol, 4-fingers,  

med RAC X™ 515 dyse
19Y350 Contractor PC Compact™ pistol med 

RAC X™ 517 Dyse

Filtre
Pistolfilter (til GX™ FF med batteri - 

Compact™ pistol)
19Y355 60 mesh, sort
19Y356 100 mesh, blå
19Y358 60 & 100 mesh, sort og blå

Pistolfilter (til GX™ 21 ledningsfri - SG3™ pistol)
218131 50 mesh, blå
218133 100 mesh, orange
256975 150 mesh, rød

Materialefilter InstaClean™

257094 40 mesh, inline-filter

Slanger
214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)

Dyser og dyseholdere
LPXXX Grøn RAC X™ lavtryksdyse
FFLPXXX Grøn RAC X™ fin finish lavtryksdyse
WA12XX RAC X™ bred RAC™,  

til store overflader
246215 RAC X™ dyseholder

Andet
17J444 Bærerem
253574 Pump Armor™, 1 liter, 

rengøringsvæske
17H171 Beholder, 5,7 liter (kun GX™ FF)

ProXChange™ pumpesæt - blisterpakke 
24Y472 Blisterpakke, passer til alle  

GX enheder

JetRoller™ system
med Inline™ pistol
24V490 Rulle 18 cm
24V491 Rulle 25 cm

uden Inline™ pistol
24V492 Rulle 18 cm
24V493 Rulle 25 cm 

CleanShot™ RAC X™ stangpistol
287026 90 cm
287027 180 cm

Ruller med InLine™ pistol
6880095 Udendørs, 30 cm fast
098084 Udendørs, 90-180 cm teleskop
098085 Udendørs, 45-90 cm teleskop
245397 Indendørs, 50 cm fast

RAC X™ forlængerrør
287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm
232123 1 m Heavy Duty forlænger

Forslange (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m
25C827 1/8" x 0,9 m
25C828 1/8" x 1,4 m

Batterier
20A163 DeWalt® 54V 6.0 Ah FlexVolt batteri
20A166 DeWalt® ventilatorafkølet hurtigoplader

TILBEHØR - GX FF & GX 21 PÅ BATTERI



 

FTX™-E pistoler
288438 FTX™-E pistol med RAC X™ 517 

dyse, RAC X-dyseholder og 2 filtre
262116 FTX™-E pistol med RAC X™, 

60 meshfilter, ingen dyse

Easy-Out™ pistolfiltre
257129 30 mesh, grå 
287032 60 mesh, sort
287033 100 mesh, blå
257130 200 mesh, rød

Easy-Out™-pumpefiltre
246425 30 mesh, grå
246384 60 mesh, sort (= standard)
246382 100 mesh, blå
246383 200 mesh, rød

BlueMax™ II slange 
214698 3/16" x 7,5 m 
241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m
223771 1/4" x 30 m

Slangestudser
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"

Forslange (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m
25C827 1/8" x 0,9 m
25C828 1/8" x 1,4 m

Blisterpakke – ProConnect pumpe lav
17C489 Blisterpakke, passer til alle  

Classic PC

Batterier
20A163 DeWalt® 54V 6.0 Ah FlexVolt batteri
20A166 DeWalt® ventilatorafkølet 

hurtigoplader

JetRoller™ system
0,5 m heavy duty forlænger med Inline™ pistol 
24V490 Rulle 18 cm
24V491 Rulle 25 cm

0,5 m heavy duty forlænger uden Inline™ pistol
24V492 Rulle 18 cm
24V493 Rulle 25 cm

232123 1 m heavy duty forlænger

Tragt
17H171 Tragt, 5,7 liter

RAC X forlængerrør
287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm

CleanShot™ RAC X™ stangpistol
287026 90 cm
287027 180 cm

Rullesæt til tykke materialer (komplet)
6880095 30 cm fast
098084 90-180 cm teleskop
098085 45-90 cm teleskop

Rullesæt
245397 Fast indendørsrulle 50 cm -  

EvenFlow™ hoved 23 cm -  
Dæksel 12 mm - InLine™ pistol

Dyser og dyseholdere
LPXXX Grøn RAC X™ lavtryksdyse
FFLPXXX Grøn RAC X™ fin finish lavtryksdyse
WA12XX RAC X™ bred RAC™, til store overflader
246215 RAC X™ dyseholder

Væsker
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

TILBEHØR - CLASSIC 390 PC PÅ BATTERI



Tilgængelige versioner:
6,0 Ah* - 9,0 Ah* - 12,0 Ah*

Tilgængelige versioner:
2,0 Ah* - 5,0 Ah* - 6,0 Ah* - 9,0 Ah*

DeWALT® 54V 6.0 Ah 
FlexVolt batteri

DeWALT® 18V 2.0 Ah 
XR batteri

DeWALT® 
Ventilatorafkølet 
hurtigoplader

Håndholdt batterioplader

Du er velkommen til at købe et større Ah -18V batteri eller bruge 
et 54V FlexVolt batteri, for øget batterilevetid. Mon ikke vores 
1,25 liters kop og poser bliver det næste på din indkøbsliste!

Du er velkommen til at købe et større Ah -54V FlexVolt batteri for 
øget batterilevetid. Du vil kunne sprøjtemale i endnu længere tid 
og skal ikke bekymre dig om noget som helst!

* Graco tilbyder kun 2 Ah XR- og 6 Ah FlexVolt batterier. Andre størrelser til salg hos DeWALT® servicecentre

VIL DU FORBEDRE AUTONOMIEN VED DIN 
BATTERIDREVNE HÅNDHOLDTE?

VIL DU FORBEDRE AUTONOMIEN VED DIN 
GX FF, GX21 ELLER CLASSIC 390 PC PÅ BATTERI?

DREVET AF 
DeWALT®  XR LITHIUM ION 
OG DeWALT® XR FLEXVOLT TEKNOLOGI



BRANCHENS FØRSTE HØJTYDENDE 
MALERSPRØJTER PÅ BATTERI

Tekniske specifikationer

Modelnavn:
ULTRA AIRLESS 

HÅNDHOLDT
ULTRAMAX 

AIRLESS GX FF GX 21 CLASSIC 390 PC
LEDNINGSFRI LEDNINGSFRI LEDNINGSFRI LEDNINGSFRI LEDNINGSFRI

SPECIFIKATIONER

Varenumre: 
EURO version 17M366 17P258 25U466 25T967 25T863

Varenumre: 
UK version 25M615 25M614 25U570 25T973 25T943

Maks. arbejdstryk (bar) 138 138 207 207 227

Maks. Dysestørrelse 0,016" 0,016" 0.019" 0,021" 0,021"

Vægt – kg (lbs) 2,4 (5,3) 2,4 (5,3) 14.7 (32.5) 12.9 (28.5) 14 (30)

Motor DC DC, børstefri DC, børstefri DC, børstefri DC, børstefri

Tåler opløsningsmiddel - ✓ ✓ ✓ ✓

Strømforsyning 2 x 18V DeWALT®

batteri, 2,0 ah
2 x 18V DeWALT® 

batteri, 2,0 ah
2 x 54V DeWALT® 

Flexvolt batteri, 6,0 ah
2 x 54V DeWALT® 

Flexvolt batteri, 6,0 ah
2 x 54V DeWALT®

Flexvolt batteri, 6,0 ah

Batterioplader DeWALT®  
Lithuim-ion oplader

DeWALT®  
Lithuim-ion oplader

DeWALT®  
Ventilatorafkølet 

hurtigoplader

DeWALT®  
Ventilatorafkølet 

hurtigoplader

DeWALT®  
Ventilatorafkølet 

hurtigoplader

Pumpeudskiftnings- 
teknologi

Drop-in Triax pumpe
Udskiftning med 

ProConnectTM

Drop-in Triax pumpe
Udskiftning med 

ProConnectTM
ProXchangeTM ProXchangeTM ProConnect TM

Pistol - - Contractor PC Compact™ SG3TM, 4-fingers FTxTM, 4-fingers

Slange - - BlueMaxTM - 3/16" x 7.5 m DuraflexTM - 1/4" x 15m BlueMaxTM - 1/4" x 15m

Dyse(r) medfølger RAC XTM FFLP 410 + 
RAC XTM FFLP 514

RAC XTM FFLP 410 + 
RAC XTM FFLP 514 RAC XTM FFLP 210 RAC XTM FFLP 310 + 

RAC XTM LP 517 RAC XTM LP 517

LEDNINGSFRI
SPRØJTER
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