
Een reeks door accu’s gevoede airless verfspuittoestellen 
voor professionele schilders

SNOERLOZE SPUITTOESTELLEN

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

DE KRACHT VAN EEN SPUITTOESTEL MET SNOER,  
DE VRIJHEID VAN EEN SNOERLOOS TOESTEL

VRIJHEID:
Uitgebreide toepassingsmogelijkheden van spuitwerkzaamheden waar geen of onvoldoende stroom  
aanwezig is

PRESTATIES:
De in de industrie bewezen spuittoestellen nu ook verkrijgbaar met accuvermogen

VEILIGHEID:
Meer veiligheid op de werkplek: minder struikelgevaar, minder emissies en andere beperkingen

Schilder - fijne afwerking en professionele airless toepassingen



 

WAAROM SNOERLOOS?

SNOERLOOS IS HANDIGER. 
Ook al is er stroom beschikbaar, een machine op accu's bespaart u tijd en moeite om 
stroom en kabels te vinden, waardoor u productiever en winstgevender kunt zijn. U kunt het 
spuittoestel overal op de werkplek neerzetten, in plaats van dat u het in de buurt van een 
krachtbron moet opstellen. Zo kunt u uw spuittoestel uit de buurt houden van overspray, 
vuil van de werkplek en andere risico's die vaak op werplekken voorkomen.

SNOERLOOS IS BETER DRAAGBAAR. 
Het is makkelijker en sneller om uw spuittoestel te verplaatsen, op te stellen en schoon te 
maken, waardoor u bij elke klus tijd en moeite bespaart. Haal het spuittoestel gewoon uit 
uw auto of bestelbus, zet hem neer op de werkplek en begin meteen te spuiten.

SNOERLOOS IS VEILIGER. 
Snoeren zorgen voor struikelgevaar. Stopcontacten en 
elektrische draden kunnen tot vonken leiden. Generatoren zijn omvangrijk, duur en 
veroorzaken uitlaatgassen. Vermijd dit alles door snoerloos te gaan werken.

SNOERLOOS IS BETROUWBAARDER. 
Vermijd problemen met (een gebrek aan) 
voedingskabels, stroompieken die elektronica beschadigen, generatoren, doorgebrande 
circuits, stroomuitval op het terrein, enz. Met accuvoeding kunt u altijd aan de slag, zelfs 
als er geen stroom beschikbaar is op de werkplek.

SNOERLOOS GEEFT EEN PROFESSIONELE UITSTRALING. 
Vaak moeten aannemers op de werkplek de huiseigenaar om stroom vragen om de klus 
te kunnen doen. Als u snoerloos werkt, hoeft u de huiseigenaar niet lastig te vallen, wat 
resulteert in een professionelere uitstraling.

SNOERLOOS BIEDT HETZELFDE VERMOGEN EN DEZELFDE PRESTATIES
ALS DE VERSIE MET SNOER. 
U zou sceptisch kunnen zijn over het vermogen van een accu! We dagen u uit om dat te 
testen. Zodra u het toestel verf ziet spuiten, met het geweldige resultaat wat u kent van 
Graco, zult u versteld staan.

U kunt een snoerloos verfspuittoestel vergelijken met ander snoerloos gereedschap voor een klus, zoals boormachines, zagen, 

compressoren, grasmaaiers, stofzuigers, enz. Deze zijn allemaal op werkplekken te vinden waar stroom beschikbaar is, en toch 

KIEZEN aannemers er meestal voor om een snoerloze versie te kopen. Waarom is dat?

ULTRA(MAX) SNOERLOOS HH
De snelste manier om kleine klussen te 
klaren

Bestemd voor incidenteel gebruik

Ideaal voor het spuiten van retouches, 
deuren, garagedeuren, hekken, kasten en 
kleine projecten met fijne afwerking 

ONTDEK ONS SNOERLOOS PRODUCTASSORTIMENT
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GX FF SNOERLOOS
Het snelste en meest draagbare 
spuittoestel voor fijne afwerking ooit 
gebouwd in de industrie

Spuit middelgrote tot grote projecten 
met fijne afwerking waarbij verdunnen niet 
noodzakelijk is

Spuit met gemak in de krapste ruimtes

Perfect om kleinere hoeveelheden materiaal te 
spuiten dankzij de materiaalhouder en slang

GX 21 SNOERLOOS
Gebouwd voor de beginnende aannemer 
die op zoek is naar de ultieme vrijheid

Ideaal voor schilderwerken bij 
renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Perfect voor appartementen, hekken, 
afgelegen locaties en nicheprojecten. 

CLASSIC 390 PC SNOERLOOS
De volgende stap voor professionals die op 
zoek zijn naar de ultieme vrijheid

Ideaal voor kleine tot middelgrote 
gezinswoningen, eenvoudige 
commerciële projecten en projecten met 
fijne afwerking zowel binnen als buiten. 

Met de duurzame Endurance Chromex-
zuigerpomp kunt u de meest voorkomende 
verven en coatings verspuiten

ONTDEK ONS SNOERLOOS PRODUCTASSORTIMENT



 

ULTRA EN ULTRAMAX SNOERLOZE HANDHELDS

PERFECTE EN GELIJKMATIGE AIRLESS AFWERKING 
BIJ ELKE SNELHEID

PROCONTROL™ II-DRUKREGELING
• Exclusieve technologie voor instelbaarheid van druk
• Levert dezelfde Perfect Airless Finish™ als een CLASSIC 390 PC  

SNOERLOOS en is uiterst makkelijk hanteerbaar

SmartControl™ 
• De mogelijkheid tot een gladde afwerking in één laag dekkend 

waarbij verdunning niet noodzakelijk is

DE SNELSTE MANIER VOOR DE AFWERKING VAN 
KLEINE KLUSJES - BEWEZEN DOOR PROFESSIONALS

DeWALT® 18 V MAX LITHIUMIONACCU
• Aangedreven door DeWALT® – Compatibel met elke 18 V 

lithiumion-DeWALT®-accu

FlexLiner™-zakkensysteem
• Maakt snel opstarten, spuiten en schoonmaken mogelijk
• Mogelijkheid om in elke richting te spuiten - zelfs ondersteboven
• Is ultiem makkelijk te verplaatsen

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

NIET-AFLATENDE BETROUWBAARHEID,  
ELKE KLUS. ELKE KEER

TRIAX™-pomp
• Schoonmaken in enkele minuten met het nieuwe, eenvoudig 

te reinigen ontwerp
• Geen terugslagklep in de inlaat die kan vastlopen - voorvullen 

en spuiten in enkele seconden
• Betrouwbaar rondpompen met het automatisch afsluitende 

uitlaatventiel.

ProConnect™
• Het ontwerp van ProConnect maakt eenvoudige vervanging van 

de Triax-pomp mogelijk

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

BREED DRUKBEREIK EN VERKRIJGBAAR MET EEN 
GROOT AANTAL VERSCHILLENDE SPUITTIPMATEN 
VAN 0,08-0,16 INCH VOOR HET BESTE RESULTAAT

RAC X™ fijne afwerking, lagedruktechnologie
• of volledig drukbereik: 34 - 138 bar
• Volledig bereik door een groot aantal spuittipopeningen:  

0,008 - 0,016 inch
• Biedt de beste afwerking in de markt bij de laagste airless spuitdruk

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE
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CORDLESS DC CORDLESS DC
ULTRA CORDLESS  
(17M366)

ULTRAMAX ™ 
(17P258)

DE BESTE PRESTATIES, MAKKELIJK TE VERPLAATSEN, AFWERKING 
EN BETROUWBAARHEID OM KLEINE KLUSJES TE KLAREN

Professionals zijn het erover eens. Handheld airless spuittoestellen zijn de essentiële tool om kleine klusjes snel af te werken. 

De in de industrie geteste Graco ULTRA en ULTRAMAX snoerloze handhelds zijn de meest geavanceerde ter wereld met  

hun ongeëvenaarde snelheid, ultieme verplaatsbaarheid, onberispelijke afwerking en betrouwbaarheid voor volgend gebruik.

DE SPECIALIST IN SNOERLOOS HERSTELLEN

HERSTELLEN VAN INTERIEUR

HEKKEN

HERSTELLEN  
VAN HET EXTERIEUR

KASTEN

DEUREN

KLEINE PROJECTEN  
MET FIJNE AFWERKING

GARAGES

DE KRACHT EN DE VRIJHEID OM VEEL KLEINE KLUSSEN AAN TE KUNNEN

DEWALT® en het DEWALT® -logo zijn handelsmerken van DEWALT® Industrial Tool Co. en worden gebruikt onder licentie.

2 MODELLEN
DEZELFDE PRESTATIE

SPUIT LAKVERF EN LATEX,  
ZOWEL WATERGEDRAGEN  

ALS OPLOSMIDDELHOUDENDSPUIT WATERGEDRAGEN LAKKEN

OF WATERGEDRAGENOF WATERGEDRAGEN OPLOSMIDDELBESTENDIG
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• Twee spuittips meegeleverd met het toestel
• Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™ leveren 

exceptionele spuitresultaten en maken het 
schoonmaken van verstopte spuittips gemakkelijk

• Spuit met lagere druk en met ELK Graco-spuittoestel

ULTRA SNOERLOOS AIRLESS HANDHELD

VERWIJDERBAAR MATERIAALFILTER

GEPATENTEERDE RAC X™ FIJNE AFWERKING, 
LAGE DRUK SWITCHTIPS™

1 LITER FLEXLINER™ VOLLEDIG NIEUW, 
EENVOUDIG TE REINIGEN ONTWERP!

ECHTE PRO UITLAATVENTIELEN  
MET KERAMISCHE KOGELS

* Kies voor materialen op oplosmiddelbasis het ULTRAMAX airless handheld spuittoestel.

LED-INDICATIE DIE AANGEEFT  
HOEVEEL CAPACITEIT DE BATTERIJ NOG HEEFT

Wegwerpbare Flexliner binnenbekers sparen schoonmaak-  
en opruimtijd
Spuit in ELKE richting - zelfs ondersteboven!

LICHTSTE PRO 
SNOERLOOS AIRLESS 

HANDHELDS

Om verstopping van de spuittip te voorkomen. 
Standaard geleverd met zwart 60 mesh-filter 
voor muurverf en blauw 100 mesh-filter voor 
verven met fijne afwerking.

Levert Perfect Airless Finish™ 

- net als een CLASSIC 390 PC snoerloos!

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

1

2

3

4
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4

’S WERELDS MEEST GEAVANCEERDE SNOERLOZE  
AIRLESS HANDHELD VERFSPUITTOESTELLEN

VERWIJDERBAAR MATERIAALFILTER

Compatibel met elke 18 V lithiumion- of 54 V 
FlexVolt DeWALT®-accu

SMARTCONTROL™

PROCONTROL™ II-DRUKREGELING

TRIAX™ DRIEVOUDIGE ZUIGERPOMP

Ter plaatse Triax™-pompvervanging

Instelbare motorsnelheid voor een TOTALE regeling 
bij verschillende materialen

Levert een consistent spuitpatroon bij de diverse 
drukinstellingen

Duurzame hardmetalen zuiger, gebouwd voor 
langdurige betrouwbaarheid



 

GX FF SNOERLOOS

GX FF Snoerloos spuittoestel, het snelste 
en meest draagbare spuittoestel voor fijne 
afwerking ooit gemaakt in de industrie

SNELSTE MANIER OM FIJN AF TE WERKEN
• Aangedreven door twee DEWALT® 6ah FlexVolt®-accu's
• Spuit tot een dag vol projecten met fijne afwerking en meer!
 
MEEST DRAAGBAAR
• Compact, lichtgewicht ontwerp
• Easy Carry-handgreep voor eenvoudig vervoer  

PERFECTE AIRLESS AFWERKING
• Gepatenteerde RAC X™ fijne afwerking, lage druk (FFLP) 

Switchtip™
• Eenvoudig te overlappen patroon
• De spuittips gaan tot 2x langer mee dan standaard spuittips 

PROFESSIONEEL CONTRACTOR PC COMPACT™-
PISTOOL
• Maximale controle met 25% kleinere afmetingen
• Verlengde spuittijd met 25% lichter gewicht
• Tot 50% lichtere trekkracht van de trekker
• Snelwisselsysteem met de ProConnect®-naaldcartridge
• Spuit met gemak in de krapste ruimtes 

KRACHTIGE GELIJKSTROOMMOTOR ZONDER 
KOOLSTOFBORSTELS
• Verlengt de werktijd van de accu
• Lichtgewicht, compact ontwerp voor betere draagbaarheid
• Geschikt voor de meest voorkomende verven 

EENVOUDIGE MATERIAALBEHANDELING
• Snel opstarten en reinigen met de materiaalhouder van 5,7 liter
• Ideaal voor het opspuiten van kleine hoeveelheden materiaal
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50% MINDER TREKKRACHT VAN DE TREKKER 
EN KRACHTINSPANNING VAN DE HAND

DE SNOERLOZE AFWERKER

BAANBREKENDE PISTOOLTECHNOLOGIE DIE U AAN HET 
SPUITEN HOUDT
Minder ongeplande uitval door ter plekke één onderdeel te vervan-
gen
• De exclusieve ProConnect-naaldcartridge
• Naald en alle slijtageonderdelen in één eenvoudige cartridge
• Vervang de cartridge en het pistool is als gloednieuw

MAAK KLUSSEN SNELLER AF EN RAAK MINDER VERMOEID
Levert de meest comfortabele en lichtste spuitervaring ooit
• Lichtste trekkracht van de trekker, bij alle spuitdrukken
• Zeer licht vast te houden trekker, bij alle spuitdrukken

KASTEN, PLINTEN 
EN KROONLIJSTEN

MEUBELS

KEUKENKASTEN

HOUTWERK BUITEN

DEUREN BADKAMERMEUBELS

GARAGEDEUREN

DE KRACHT EN DE VRIJHEID OM MIDDELGROTE TOT GROTE PROJECTEN MET 
FIJNE AFWERKING TE SPUITEN

CONTRACTOR PC COMPACT: SPUIT MET GEMAK IN DE KRAPSTE RUIMTES
De Contractor PC Compact, 25% lichter en 25% kleiner, biedt de hele dag comfort en controle, en is ontworpen voor maximale 
flexibiliteit in krappe ruimtes.

DAKRANDEN EN NAAMBORDEN
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DEWALT© DOOR VENTILATOR GEKOELDE SNELLADER

COMPACTE GELIJKSTROOMMOTOR ZONDER KOOLSTOFBORSTELS

CONTRACTOR PC COMPACT-PISTOOL

• Laadt de accu snel op in minder dan 60 minuten, voor minder ongeplande uitval
• Stelt aannemers in staat om hun klussen af te werken zonder onderbrekingen

• Lichtgewicht, compact ontwerp voor betere draagbaarheid
• Krachtige motor zonder koolstofborstels voor langere werktijd

• Lichtste, kleinste airless spuitpistool ooit gebouwd
• Geeft de aannemer de mogelijkheid om de hele dag te spuiten
• Biedt de mogelijkheid om met gemak in krappe ruimtes te spuiten
• Perfecte airless afwerking met een fijne afwerking, lage druk SwitchTip

AANGEDREVEN DOOR DEWALT©

• Met twee volledig opgeladen DEWALT 54V FlexVolt 6 Ah accu's kunt u 
een hele dag werken aan projecten met een fijne afwerking

GX FF SNOERLOOS

Drukmeter
Professionele met olie 
gevulde drukmeter

 PushPrime™ 
Altijd snel voorpompen 
- maakt vastzittende 
inlaatkleppen los bij 
problemen met het vullen.

Instelbare 
drukregeling
Voor het spuiten of rollen 
van uiteenlopende coatings.
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PRO Xchange™ ELEKTRISCHE ZUIGERPOMP

INSTELBARE DRUKREGELING

INCLUSIEF

• Extreem duurzame zuigerpomp met lange levensduur
• Exclusieve, levenslang gesmeerde afstrijker voor onderhoudsvrije 

werking van MAX FLOW: 1,4 l/min MAX SPUITTIP: 0,019 inch MAX 
DRUK: 207 bar

• De instelregeling om met bijna elk gewenste druk
• uw specifieke klus 
• uit te kunnen voeren

• Contractor PC Compact-pistool
• BlueMax II slang 3/16 inch x 7,5m 
• RAC X FFLP 210 SwitchTip en tiphouder
• (2) DEWALT 54 V 6 Ah FlexVolt-accu
• (1) DEWALT ventilator gekoelde snellader

MATERIAALHOUDER VAN 5,7 LITER
• Met de materiaalhouder kunt u langer spuiten en het spuittoestel 

makkelijk verplaatsen
• Deksel houdt coatings de hele dag vers

DE KRACHT VAN EEN SPUITTOESTEL MET SNOER, DE VRIJHEID 
VAN EEN SNOERLOOS TOESTEL!

ProXChange™-pompvervangingssysteem
Het gemakkelijke en snelle pompreparatiesysteem
U kunt de pompcartridge in vier eenvoudige stappen verwijderen en vervangen:
➤ Geen gereedschap nodig voor het verwijderen van de pomp
➤ Til eenvoudigweg de deur omhoog om de pomp te verwijderen

Verwijder het 
pompgedeelte

Schuif en til de 
toegangsdeur open

Gebruik de zeskantfitting in 
het frame om de pomp los 
te maken en de cartridge 
te verwijderen

Installeer een nieuwe Pro 
Xchange-cartridge en 
vervang de pomp

! SPUITTIP
Vervangingspomp
Voorkom ongeplande uitval door een 
vervangingspomp bij de hand te houden!



 

GX 21 SNOERLOOS

Met het GX™ 21 snoerloze spuittoestel stelt 
Graco professionals in staat om de vruchten  
te plukken van AIRLESS verfspuiten:

SNELHEID EN DOELTREFFENDHEID

ALGEMENE TOEPASSING

BETERE AFWERKING

GEMAKKELIJK TE HANTEREN

VRIJHEID

• Kleine klussen sneller afwerken

• Breng een gelijkmatige laag verf aan op elk oppervlak

• Laat geen strepen achter zoals met een roller of een kwast

• Neem uw spuittoestel overal met u mee

• Vergroot uw toepassingsmogelijkheden door te spuiten 
waar u maar wilt
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DE IDEALE MATCH VOOR ELKE AANNEMER OM SCHILDERWERKEN IN RENOVATIE- EN 
NIEUWBOUWPROJECTEN AF TE WERKEN MET DE KRACHT, VERPLAATSBAARHEID, 
VRIJHEID EN VEILIGHEID WAARNAAR HIJ OF ZIJ OP ZOEK IS

Misschien hebt u nog niet de kans gehad om de voordelen van airless spuiten uit de eerste hand te ervaren? Dan is dit uw 
kans om dit zelf te gaan ervaren, terwijl u geniet van de ultieme vrijheid en veiligheid.
"Een echte airless voor professionals is nog nooit zo betaalbaar en mobiel geweest."
Als u ooit bedenkingen hebt gehad over de overschakeling van verfkwast of -roller naar airless apparatuur, dan hebben 
we deze beslissing nu een stuk gemakkelijker gemaakt! Dankzij het innovatieve ontwerp en de revolutionaire met 
accu’s gevoede technologie kunt u met de GX™ 21 snoerloos van Graco uw eerste stap zetten op het gebied van airless 
spuitapparatuur, met een beperkte investering die u toch de ultieme vrijheid geeft.

• nog steeds de professionele apparaten zijn waarmee u gewend bent te werken,  

maar dan in een compactere, mobiele en veiligere versie.

• ontworpen zijn om alle voordelen te bieden tegen een historisch lage investering

• ideaal zijn om uw tweede kleur te spuiten en uw productiviteit op kleine werklocaties  

te verhogen

BINNENMUREN EN PLAFONDS

GRAFFITIBESTRIJDING 

DEUREN EN GARAGEDEUREN

HOUTWERK BUITEN

KASTEN, PLINTEN 
EN KROONLIJSTEN

HOUTEN VLOERDELEN BUITEN 
EN HEKKEN

AFGELEGEN LOCATIES  
EN MEER!

DE KRACHT EN DE VRIJHEID OM MOEITELOOS VELE KLEINERE KLUSSEN TE SPUITEN

DE SNOERLOZE DOORZETTER

Werkt u al met een airless spuittoestel?
Dan weet u al dat u meer klussen sneller kunt klaren, met een betere afwerking 
... Wat we u nog WEL kunnen vertellen, is dat u met de Graco GX™ 21 snoerloos 
deze voordelen nu bij nog meer klussen kunt benutten, dankzij de uitgebreide 
toepassingsmogelijkheden! Waarom alleen airless verspuiten van verf voor 
buitenwerken of grotere commerciële projecten? Waarom airless ook niet gebruiken 
voor renovatieklussen binnen? Begin nu met de GX™ 21 snoerloze airless 
verfspuittoestellen die:
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GX 21 SNOERLOOS

PROXCHANGE™ POMPVERVANGING

PROX™ ELEKTRISCHE ZUIGERPOMP

AANGEDREVEN DOOR DeWALT®

• Wisselen van de onderpomp in enkele minuten, waardoor kostbare 
ongeplande uitval wordt geëlimineerd

• Geen gereedschap nodig om de pomp te verwisselen

• Extreem duurzame zuigerpomp met lange levensduur
• Modulaire pomponderdelen voor eenvoudig onderhoud

• FlexVolt®-accu's met hoge capaciteit van 6ah - spuit tot 23 liter met 
twee volledig opgeladen accu's

• Geleverd compleet met twee accu's om de hele dag te spuiten
• Door ventilator gekoelde snellader - laadt accu's op in minder dan 

60 minuten

HANDIGE UITLEKBEKER

• Verkleint het risico van verfdruppels

ZEER MOBIEL
• Lichter dan alle concurrerende systemen met een deksel dat spatten en 

morsen voorkomt tijdens het dragen
• Gemakkelijke handgreep voor eenvoudig vervoer

JetRoller™

Vergroot de reikbaarheid
Gebruik de roller van uw keuze en combineer rollen en spuiten in één handeling. 
Vergroot uw reikbaarheid met de JetRoller en verkort de toepassingstijd door rollen en 
spuiten in één handeling te combineren.

Voordelen:
➤  Gebruikt de algemene en gangbare rollers van 18 en 25 cm. 
➤  Voltooit grote klussen in de helft van de tijd die nodig is met traditionele methoden
➤ Vermindert overspray
➤ U hoeft niet meer te strekken
➤  Voorkomt klimmen en voortdurend omhoog en omlaag reiken

Set bestaat uit een lichtgewicht verwijderbaar rollerframe, 50 cm verlenging, 
CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, Inline™-pistool, spuittip en tiphouder. Drukmeter

Professionele met olie 
gevulde drukmeter

PushPrime™ 
Altijd snel rondpompen -  
maakt vastzittende 
inlaatkleppen los bij 
problemen met het vullen.

Instelbare 
drukregeling
Voor het spuiten of rollen van 
uiteenlopende coatings.
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DE KRACHT VAN EEN SPUITTOESTEL MET SNOER,  
DE VRIJHEID VAN EEN SNOERLOOS TOESTEL!

ONTWERP MET DIRECTE AANZUIGING

GELIJKSTROOMMOTOR ZONDER KOOLSTOFBORSTELS

RAC X™ LAGE DRUK (LP) SWITCHTIP™

SPUITKLAAR

• Zuigt verf rechtstreeks op uit verfemmers of containers van 1-30 liter
• Flexibele, heldere aanzuigset is eenvoudig te gebruiken en te reinigen

• Krachtige motor zonder koolstofborstels voor langere werktijd van de accu
• Licht, compact ontwerp voor betere draagbaarheid

• Spuit met lagere druk voor een langere gebruiksduur van de accu,  
minder overspray en spuittip met de langste levensduur

• SG3™ airless spuitpistool
• 1/4" x 15 m BlueMax II airless slang
• RAC X FFLP310 en LP517 SwitchTip
• (2) DeWALT® 6 Ah FlexVolt-accu’s
• DeWALT® door ventilator gekoelde snellader

ProXChange™-pompvervangingssysteem
Het gemakkelijke en snelle pompreparatiesysteem
U kunt de pomp in vier eenvoudige stappen verwijderen en vervangen:
➤ Geen gereedschap nodig voor het verwijderen van de pomp
➤ Til eenvoudigweg de klep omhoog om de pomp te verwijderen

Verwijder het 
pompgedeelte

Schuif en til de klep open Gebruik de zeskantfitting 
voor het frame om de 
pomp los te maken en de 
pomp te verwijderen

Installeer een nieuwe 
pomp  
en vervang de pomp

! SPUITTIP
Vervangingspomp
Voorkom ongeplande uitval door een 
vervangingspomp bij de hand te houden!



 

CLASSIC 390 PC SNOERLOOS

VOORDELEN DIE BIJ ELKE KLUS 
VAN PAS KOMEN

• Opstellen waar u wilt, in plaats van waar de stroom 

beschikbaar is

• Consistente spuitkracht de hele dag door zonder 

energieschommelingen

• Zorg voor perfecte airless afwerkingen met RAC X™  

lage druk SwitchTips™

• Geen gevecht meer voor een stopcontact

• Geen tijd meer verspillen met lange verlengsnoeren

• Lichtgewicht ontwerp maakt het gemakkelijker te 

verplaatsen en te vervoeren

• Ervaar stille werkplekken met accuvoeding in plaats  

van lawaaierige generatoren

KRACHTIGSTE SNOERLOZE SPUITTOESTEL OOIT

PRESTATIES WAAR U OP KUNT REKENEN  
MET DE HELE DAG DOOR SPUITVERMOGEN

ONGEËVENAARDE VERPLAATSBAARHEID  
BIEDT DE VRIJHEID OM OVERAL TE SPUITEN

• Spuit tot 227 bar
• Levert tot 1,8 l/min
• Ondersteunt spuittips tot 0,021 inch

• Spuit tot 23 liter met twee accu's
• Twee accu's inbegrepen om de hele dag te spuiten
• Accu opladen in minder dan 60 minuten

• Lichtgewicht professioneel airless verfspuittoestel
• Vrij van voedingskabels, stopcontacten of generatoren
• Spuit sneller bij elke klus sneller, waar dan ook
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HOUTEN VLOERDELEN  
EN HEKKEN

BUITEN

GRAFFITIBESTRIJDING HOUTWERK BUITEN

DEUREN EN GARAGEDEUREN KASTEN, PLINTEN  
EN KROONLIJSTEN

AFGELEGEN LOCATIES EN MEER!

DE KRACHT EN DE VRIJHEID OM EEN GROTE VERSCHEIDENHEID  
AAN KLUSSEN IN WONINGBOUW, LICHTE COMMERCIËLE PROJECTEN 
EN FIJNE AFWERKINGSTOEPASSINGEN TE SPUITEN

DE SOLIDE SNOERLOZE WERKPAARD

DE BESTE WAARDE IN KLEINE ELEKTRISCHE SPUITTOESTELLEN

De Classic 390 PC snoerloos is een solide werkpaard voor de 
professional die "net begint" en op zoek is naar de ultieme vrijheid. 
Lichtgewicht en mobiel, makkelijk op te tillen en te dragen.  
De Classic 390 PC snoerloos is het ideale spuittoestel voor klussen 
in woningbouw - zowel binnen als buiten, fijn afwerkingswerk, 
afgelegen locaties en biedt de beste waarde in kleine elektrische 
spuittoestellen.

Ontworpen om alle prestaties en functies van een Classic 390 PC  
airless spuittoestel met snoer te leveren, maar zonder voedings- 
kabels, stopcontacten of generatoren. Ervaar de kracht en de 
vrijheid om elke klus sneller te klaren. 

BINNENMUREN EN PLAFONDS
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EASY OUT™-POMPFILTER

PROCONNECT™-POMPVERVANGING

ENDURANCE™-ZUIGERPOMP

AANGEDREVEN DOOR DeWALT®

• Exclusief inside-out filterproces garandeert een hoogwaardige afwerking 
met eenvoudig onderhoud

• Wisselen van pomp in enkele minuten, waardoor kostbare ongeplande 
uitval wordt geëlimineerd

• Gaat 2x langer mee dan elk ander toonaangevend merk
 Maximaal debiet: 1,8 l/min
 Maximale spuittip 0,021"
 Maximale druk: 227 bar

• FlexVolt®-accu's met hoge capaciteit van 6ah - spuit tot 23 liter met 
twee volledig opgeladen accu's

• Geleverd compleet met twee accu's om de hele dag te spuiten
• Door ventilator gekoelde snellader - laadt accu's op in minder dan 

60 minuten

CLASSIC 390 PC SNOERLOOS

JetRoller™

Het ideale renovatiegereedschap
Vergroot de reikbaarheid met de JetRoller en verkort de 
toepassingstijd door rollen en spuiten in één handeling 
te combineren. 
Gebruikt algemeen verkrijgbare 18 of 25 cm rollers.

Voordelen:
➤ Vermindert overspray
➤ U hoeft niet meer te reiken
➤ Voorkomt klimmen en voortdurend omhoog en omlaag reiken
➤  Voltooit grote klussen in de helft van de tijd die nodig is  

met traditionele methoden

Materiaalhouder

Een handige materiaalhouder van 5,7 liter, compatibel met 
de Classic 390 PC snoerloos om overal waar u maar wilt fijne 
afwerkklussen te spuiten.

Set bestaat uit een lichtgewicht verwijderbaar rollerframe, 50 cm verlenging, 
CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, Inline™-pistool, spuittip en tiphouder.
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ADVANTAGE DRIVE™

GELIJKSTROOMMOTOR ZONDER KOOLSTOFBORSTELS

RAC X™ LAGE DRUK (LP) SWITCHTIP™

SPUITKLAAR

ROBUUST STALEN FRAME

• Tandwielen van gehard staal zorgen voor een uiterst stille werking

• Krachtige gelijkstroommotor zonder koolstofborstels voor langere 
werktijd van de accu

• Licht, compact ontwerp voor betere draagbaarheid

• Spuit met lagere druk voor een langere gebruiksduur van de accu,  
minder overspray en spuittip met de langste levensduur

• Contractor FTx-pistool
• 1/4" x 15 m airless slang
• RAC X LP517 SwitchTip
• (2) DeWALT® 6 Ah FlexVolt-accu’s
• DeWALT® door ventilator gekoelde snellader

• Dik chroom-op-staal is bestand tegen zwaar gebruik op de werkplek

BAANBREKENDE SNOERLOZE PRESTATIES

Draai de koppelingsmoer los Open de klep en verwijder 
de pomp

Verwijder de slang en  
de aanzuigbuis

➤ vervanging binnen 1 minuut op de werkplek
➤  Zorgt dat u kunt blijven spuiten, zonder te hoeven wachten  

op een onderhoudsbeurt
➤ Geen pennen of onderdelen die los kunnen raken!

Snelle pompvervanging
Vervang uw pomp eenvoudig ZELF in 3 stappen in geval van schade. 
Geen tijd meer verspillen of geld verliezen aan arbeidskosten voor pompreparaties.

! SPUITTIP
Met de meegeleverde reservepomp 
kunt u uw klus altijd klaren!



 

TOEBEHOREN - SNOERLOZE HANDHELDS

FlexLiner™-toebehoren
17A226 1 liter FlexLiner-verfzakken  

(set van 3 stuks)
17P212 1 liter FlexLiner-verfzakken  

(set van 25 stuks)
17F005 1,25 liter FlexLiner-verfzakken  

(set van 3 stuks)
17P549 1,25 liter FlexLiner-verfzakken  

(set van 25 stuks)

Extra FlexLiner™-bekerconstructies
17P550 1 liter Flexliner-systeem (op waterbasis)
17P551 1 liter Flexliner-systeem 

(oplosmiddelbestendig)
17P552 1,25 liter Flexliner-systeem (op waterbasis)
17P553 1,25 liter Flexliner-systeem 

(oplosmiddelbestendig)

Bekers
17N392 Beker, 1 liter
17D850 Beker, 1,25 liter

CanConnect™

17M867 CanConnect

Filters
17P554 60 mesh (set van 3 stuks)
17P555 100 mesh (set van 3 stuks)

RAC X™-tiphouders en -tipverlenging
246215 RAC X™-tiphouder 7/8" (op waterbasis)
17P573 RAC X™-tiphouder 1" 

(oplosmiddelbestendig)
287019  25 cm verlenging met Rac X™-tiphouder 

(alleen voor Ultra airless snoerloos)
287020 40 cm verlenging met Rac X™-tiphouder 

(alleen voor Ultra airless snoerloos)

Spuittips en zittingen
FFLPXXX RAC X™ fijne afwerking, lage druk 

SwitchTips™

17P501 Spuittip zitting/pakking (op waterbasis), 
(set van 5 stuks)

17P502 Spuittip zitting/pakking 
(oplosmiddelbestendig), (set van 5 stuks)

Accu’s
17P557 1 DeWALT® 18 V 2,0 Ah XR lithium-ion 

accu
17P560 Lader, 230 V

Vloeistoffen
253574 Pump Armor™ - 1 liter

Overige
17M883 Opbergtas
17N515 Dekselconstructie (op waterbasis)
17N517 Dekselconstructie (oplosmiddelbestendig)
17M879 Dekselplug
16H256 Aardingskabel
17P712 VacuValve-ontluchtingskap
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Pistolen
17J910 SG3™-pistool, 4-vingerige trekker,  

met RAC X™ 515 spuittip
19Y350 Contractor PC Compact™-pistool, met 

RAC X™ 517-spuittip

Filters
Pistoolfilter (voor GX™ FF snoerloos - 

Compact™-pistool)
19Y355 60 mesh, zwart
19Y356 100 mesh, blauw
19Y358 60 & 100 mesh, zwart & blauw
Pistoolfilter 
(voor GX™ 21 snoerloos - SG3™-pistool)
218131 50 mesh, blauw, voor latex en muurverf
218133 100 mesh, oranje, voor lakverven
256975 150 mesh, rood, voor lakverven
Materiaalfilter InstaClean™

257094 40 mesh, ingebouwde filter

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

Spuittips en tiphouders
LPXXX Groen RAC X™ lage druk spuittip
FFLPXXX Groen RAC X™ fijne afwerking,  

lage druk spuittip
WA12XX RAC X™ Wide RAC™,  

voor grote oppervlakken
246215 RAC X™-tiphouder

Overige
17J444 Draagriem
253574 Pump Armor™, 1 liter, reinigingsvloeistof
17H171 Reservoir, 5,7 liter (alleen GX™ FF)

ProXChange™-pompset - blisterverpakking
24Y472 blisterverpakking, past op alle GX-units

JetRoller™-systeem
met Inline™-pistool
24V490 Roller 18 cm
24V491 Roller 25 cm

zonder Inline™ pistool
24V492 Roller 18 cm
24V493 Roller 25 cm 

CleanShot™ RAC X™-pistool met verlengslang
287026 90 cm
287027 180 cm

Rollers met InLine™-pistool
6880095 Voor buiten, 30 cm vast
098084 Voor buiten, 90-180 cm telescopisch
098085 Voor buiten, 45-90 cm telescopisch
245397 Voor binnen, 50 cm vast

RAC X™-tipverlengstukken
287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm
232123 1 m verlengstuk voor zwaar gebruik

Hulpslangen (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

Accu’s
20A163 DeWalt® 54 V 6,0 Ah FlexVolt-accu
20A166 DeWalt® door ventilator gekoelde 

snellader

TOEBEHOREN -GX FF & GX 21 SNOERLOOS



 

FTX™-E-pistolen
288438 FTX™-E-pistool met RAC X™ 517  

spuittip, RAC X-tiphouder en 2 filters
262116 FTX™-E-pistool met RAC X™,  

60 mesh filter, geen spuittip

Easy-Out™-pistoolfilters
257129 30 mesh, grijs 
287032 60 mesh, zwart
287033 100 mesh, blauw
257130 200 mesh, rood

Easy-Out™-pompfilters
246425 30 mesh, grijs
246384 60 mesh, zwart (= standaard)
246382 100 mesh, blauw
246383 200 mesh, rood

BlueMax™ II-slang 
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

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

Hulpslangen (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

Blisterverpakking - ProConnect-onderpomp
17C489 blisterverpakking, past op alle  

Classic PC

Accu’s
20A163 DeWalt® 54 V 6,0 Ah FlexVolt-accu
20A166 DeWalt® door ventilator gekoelde 

snellader

JetRoller™-systeem
0,5 m verlengstuk voor zwaar gebruik met Inline™-pistool 
24V490 Roller 18 cm
24V491 Roller 25 cm

0,5 m verlengstuk voor zwaar gebruik zonder Inline™-pistool
24V492 Roller 18 cm
24V493 Roller 25 cm

232123 1 m verlengstuk voor zwaar gebruik

Materiaalhouder
17H171 Materiaalhouder, 5,7 liter

RAC X-tipverlengstukken
287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm

CleanShot™ RAC X™-pistool met verlengslang
287026 90 cm
287027 180 cm

Rollers voor buiten (compleet)
6880095 30 cm vast
098084 90-180 cm telescopisch
098085 45-90 cm telescopisch

Rollerset
245397 vaste roller voor binnen 50 cm -  

EvenFlow™-kop 23 cm - poolhoogte 12 mm -  
InLine™-pistool

Spuittips en tiphouders
LPXXX Groen RAC X™ lage druk spuittip
FFLPXXX Groen RAC X™ fijne afwerking,  

lage druk spuittip
WA12XX RAC X™ Wide RAC™,  

voor grote oppervlakken
246215 RAC X™-tiphouder

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

TOEBEHOREN - CLASSIC 390 PC SNOERLOOS



Beschikbare versies:
6,0 Ah* - 9,0 Ah* - 12,0 Ah*

Beschikbare versies:
2,0 Ah* - 5,0 Ah* - 6,0 Ah* - 9,0 Ah*

DeWALT® 54 V 6,0 Ah 
FlexVolt-accu

DeWALT® 18 V 2,0 Ah 
XR accu

DeWALT® door 
ventilator gekoelde 
snellader

Handheld-acculader

U kunt een grotere Ah -18 V accu kopen of een 54 V FlexVolt-accu 
gebruiken om de werkingsduur van de accu te verhogen. We zijn er 
vrij zeker van dat de grotere beker van 1,25 liter en de binnenbekers 
het volgende item op uw aankooplijst zullen zijn!

U kunt een grotere Ah -54 V FlexVolt-accu kopen, waardoor  
de accu langer meegaat. U zult nog langer kunnen spuiten en 
hoeft zich nergens zorgen over te maken!

* Graco levert alleen 2 Ah XR en 6 Ah FlexVolt-accu’s. Andere maten te koop bij DeWALT®-onderhoudscentra

WILT U DE WERKING VAN UW SNOERLOZE 
HANDHELD VERBETEREN?

WILT U DE WERKING VAN UW GX FF, GX21 OF  
CLASSIC 390 PC SNOERLOOS VERBETEREN?

AANGEDREVEN DOOR 
DeWALT®  XR-LITHIUMIONACCU 
EN DeWALT® XR FLEXVOLT-TECHNOLOGIE



DE EERSTE SNOERLOZE VERFSPUITTOESTELLEN 
MET HOGE PRESTATIES IN DE INDUSTRIE

Technische specificaties

Modelnaam:
ULTRA AIRLESS 

HANDHELD
ULTRAMAX 

AIRLESS GX FF GX 21 CLASSIC 390 PC
SNOERLOOS SNOERLOOS SNOERLOOS SNOERLOOS SNOERLOOS

SPECIFICATIES

Artikelnummers: 
Europese versie 17M366 17P258 25U466 25T967 25T863

Artikelnummers: 
VK-versie 25M615 25M614 25U570 25T973 25T943

Max. werkdruk (bar) 138 138 207 207 227

Max. Tipgrootte 0,016" 0,016" 0.019" 0,021" 0,021"

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

Motor DC DC zonder koolstofborstels DC zonder koolstofborstels DC zonder koolstofborstels DC zonder koolstofborstels

Geschikt voor 
oplosmiddelen - ✓ ✓ ✓ ✓

Voeding 2 x 18 V DeWALT®

accu, 2,0 Ah
2 x 18 V DeWALT® 

accu, 2,0 Ah
2 x 54V DeWALT® 

Flexvolt-accu 6,0 Ah
2 x 54V DeWALT® 

Flexvolt-accu 6,0 Ah
2 x 54V DeWALT®

Flexvolt-accu 6,0 Ah

Acculader DeWALT® lithium-ion lader DeWALT® lithium-ion lader DeWALT® door ventilator 
gekoelde snellader

DeWALT® door ventilator 
gekoelde snellader

DeWALT® door ventilator 
gekoelde snellader

Pompvervangings- 
technologie

Drop-in Triax-pomp
Vervanging met ProConnectTM

Drop-in Triax-pomp
Vervanging met ProConnectTM ProXchangeTM ProXchangeTM ProConnect TM

Pistool - - Contractor PC Compact™ SG3TM, 4-vingerig FTxTM, 4-vingerig

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

Inclusief spuittip(s)
RAC XTM fijne afwerking,  

lage druk 410 + 
RAC XTM fijne afwerking,  

lage druk 514

RAC XTM fijne afwerking,  
lage druk 410 + 

RAC XTM fijne afwerking,  
lage druk 514

RAC XTM FFLP 210
RAC XTM fijne afwerking,  

lage druk 310 + 
RAC XTM lage druk 517

RAC XTM lage druk 517

SNOERLOZE
SPUITTOESTELLEN
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