
ULTRA® MAX II  
Professional elektriske Airless-sprøjter

ARBEJD SMARTERE: Strømlin din virksomhed med Bluelink™: Kend dit sprøjte- og 
maleudstyrs placering - når som helst og hvor som helst.

KOMFORT, KONTROL OG ENESTÅENDE FINISH DAGEN LANG: Udfør dine opgaver lettere  
og med mindre træthed takket være det innovative ProContractor PC pistoldesign.

DRIFTSIKKER I HVERDAGEN: Graco Endurance, branchens bedste pumpe, er nu endnu bedre med 
ProConnect™ 2, Vortex (Extreme) Maxlife™ på ProContractor og Ironman-serierne samt Quikpak™.

MED GRACO FÅR DIN VIRKSOMHED ET GODT OMDØMME

ULTRA® MAX II 695 / 795 / 1095 STANDARD OG PROCONTRACTOR - ULTRA® MAX II 1095 IRONMAN

Maler - professionelle airless-formål

Branchestandarden for airless sprøjtning af maling



ULTRA® MAX II Elektriske airless sprøjter
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Der findes ikke noget bedre end en elektrisk Graco-sprøjte

Gracos Ultra Max sprøjter leverer den pålidelighed, ydelse og produktivitet, du leder 
efter. De er 100 % fabrikstestet og afprøvet i felten og er en solid investering,  
der bakkes op med en fuld og dækkende garanti.

Vælg den rette elsprøjte med den størrelse og de funktioner, du skal bruge for at  
få ordnet opgaven korrekt, hver gang.

STANDARDSERIE:
Pålidelighed i hverdagen til nye male- og 
ommalingsopgaver i private boliger

PROCONTRACTOR-SERIEN:
Arbejd smartere for at udføre flere store opgaver  
for private og virksomheder

IRONMAN-SERIEN:
Til krævende, store opgaver for erhvervs- og 
industrikunder

USIKKER PÅ HVILKEN SPRØJTE, DER KAN OPFYLDE DINE BEHOV? SNAK MED  
EN EKSPERT FRA GRACO OG DRØFT DINE SVAR PÅ DISSE FIRE SPØRGSMÅL:

• Hvor mange liter maling sprøjter du om ugen?

• Hvilke slangelængder bruger du?

• Hvor mange pistoler bruger du, og hvilke dysestørrelser?

• Hvilken type materiale skal der sprøjtes?

• Hvilke typer opgaver byder du ind på?

Ekspertens rådgivning sikrer, at du vælger den rette Ultra Max-sprøjte til hver opgave.

til professionelle

DEN NEMMESTE 
VEDLIGEHOLDELSE

STRØMLIN DIN VIRKSOMHED 
MED BLUELINK APP

DE MEST HOLDBARE PUMPER, 
DER NOGENSINDE ER BYGGET



graco.com/bluelink

ULTRA® MAX II

•  Hver sprøjtes placering og daglige 
produktivitet

•  Om opgaverne kører efter tidsplanen 
og eventuelle problemer for 
mandskabet på stedet

•  Om sprøjterne vedligeholdes 
korrekt, samt eventuelle forestående 
forebyggende vedligeholdelsesbehov

•  Om der er brug for materialer eller 
forsyninger

Alle ULTRA MAX elektriske sprøjter 
tilbyder fordelen ved denne 
innovative administrationsapp, 
som giver ejerne adgang til 
følgende oplysninger fra et hvilket 
som helst sted:

STRØMLIN DIN VIRKSOMHED MED BLUELINK™

Lokal datatakst kan blive pålagt.

HENT DEN GRATIS
BLUELINK™ APP

Gå til www.graco.com/BlueLink
og vælg BlueLink™

App til iOS eller Android.

SPOR HVER
SPRØJTEPISTOL

VID,  
HVORDAN JOBBET  

SKRIDER FREM

MAKSIMÉR
OPPETIDEN 

Opsæt tidsplaner 
for forebyggende 

vedligeholdelse og modtag 
advarsler 

Sørt for, at sprøjten altid  
er klar til opgaven

Fakta og rapportering om 
produktivitet efter behov fra 

et hvilket som helst sted

Sørg for, at tidsplanen holder 
ved at sørge for de fornødne 

materialer

Kendskab til nøjagtig 
placering og produktivitet 

pr. time

Reducér antallet af ture  
til arbejdsstedet

Nu kan du spore hver eneste sprøjte og kende dens placering og 
produktivitet pr. time. Du kan følge udviklingen på hver eneste opgave 
og sørge for, at tidsplanen holder og at der er de fornødne materialer.

Og du kan maksimere sprøjtetiden ved at opsætte forebyggende 
tidsplaner og modtage vedligeholdelsesalarmer.

INGEN MÅNEDLIGE GEBYRER

BlueLink™ administrationsapp
Den nemme måde at styre din malevirksomhed på



ULTRA® MAX II

Endurance™-pumper: 
Nye niveauer for holdbarhed

ULTRA MAX elektriske sprøjter bru-
ger Endurance™-pumper, som er 
markedets mest robuste og pålide-
lige pumper, med en levetid, der er 
mindst to gange længere end den 
nærmeste førende konkurrent. 

Deres V-Max Blue-pakninger le-
verer højere sprøjteydelse, og 
den nye og eksklusive MaxLife™ 
EXTREME-coating leverer lang le-
vetid og de laveste ejerudgifter.

Endurance™-pumper kan sprøjte 
det bredeste udvalg af overflade-
behandlinger takket være frirum 
i  overstørrelse, der sikrer maksi-
mal ydelse. 

De muliggør desuden nem, 
modulbaseret reparation tak-
ket være funktioner såsom 
ProConnect-pumpeafmonterings-
system, servicevenlig QuikAccess 
indsugningsventil og QuikPak 
V-Max Blue indsatspakninger.

Den bedste er lige blivet endnu bedre

ProContractor og IronMan-serien nyder godt af Endurance 
Vortex-pumpen, som har et roterende skrueformet design  
til eliminering af sidebelastning.

Væskepassager i overstørrelse leverer høj gennemstrømning, 
der driver stemplet, og jævn slitage sikrer længere levetid. 
Desuden har pumpen 360 graders slidflade, der sikrer 
ekstremt lang levetid.

Endurance™ Vortex-pumpe

Endurance™ Vortex MaxLife™
EXTREME pumpe

MaxLife™-belægningen på ProContractor og IronMan 
forbedrer levetiden på nye pakninger med op til 6 gange. 
EXTREME MaxLife pumpestangen leverer den mest slidfaste 
overflade nogensinde takket være en varemærkebeskyttet 
afslidningsresistent sammensætning der sikrer 3 gange 
længere levetid for stangen sammenlignet med MaxLife.

Endurance Chromex™ 
pumpe

Endurance Vortex 
MaxLife pumpe

Endurance Vortex 
MaxLife Extreme 

pumpe

Elektriske airless sprøjter
til professionelle

Holder 2x længere end 
konkurrerende pumper

Forlænger pumpestangens 
levetid med 3 gange – 
hvilket sikrer branchens 

laveste ejerudgifter

6 gange længere mellem 
udskiftning af pakninger
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Standardserie

Arbejd smartere, udfør flere store opgaver 
for private og virksomheder

Større maleopgaver kræver den veldokumenterede kvalitet og ydelse,  
som Gracos Standard-serier af store elektriske sprøjter tilbyder, for at  
levere et veludført stykke arbejde hver gang.

Contractor PC pistol
•  Finish af højeste kvalitet i grøn som foretrukket af 

entreprenører Lavtryksdyser (LP) 
•  Færdiggør dine malerjobs hurtigere med mindre 

udmattelse
•  Laveste vægt, letteste aftrykkerbetjening samt 

justering af aftrykkerlængde
•  Værktøjsfri udskiftning af nål takket være ProConnect 

indsatsdesign

MaxPower™ DC kulfri motor
•  Kulfrit design med højt moment leverer ydelse  

med livstidsgaranti

Advantage Drive™

•  Robuste præcisionsgear leverer lang levetid og 
lydsvag drift

• Med livstidsgaranti!

Easy Out™-pumpefilter
•  Det store filterområde på 126 cm2 reducerer 

dysetilstopning og sikrer en finish i høj kvalitet
• Lodret afmontering af filter sikrer mindre griseri 

Højtydende spædeventil
•  Vedligeholdelsesfrit design, som kan holde til  

højt tryk

WatchDog™-pumpebeskyttelsessystem
•  Lukker automatisk for sprøjtningen, når der ikke  

er mere maling
• Forhindrer at pumpen løber tør
•  Minimerer materialespild og griseri i tilfælde af 

skader på slanger

FastFlush™ 2
•  Hurtigere motorhastighed end nogensinde før, med  

6x hurtigere rensning med den halve vandmængde
•  Brug mindre tid på rengøring og mere tid på at sprøjte

BlueLink™ administrationsapp
•  Mål produktiviteten på alle opgaver - efter behov og 

hvor som helst!
•  Spor et eller flere opgaver og se det overordnede 

fremskridt
•  Rene facts! Brug oplysningerne til 

fremtidige joboverslag og til fastlæggelse af 
vedligeholdelsesintervaller for udstyret

SmartControl™ 4.0 med ProGuard
•  Leverer bedste finish og laveste dødzoner ved alle tryk 
•  ProGuard beskytter mod strømspidser og uren 

forsyningsspænding

Endurance™-pumpe
•  Chromex stang, SST bøsning og V-Max Blue-pakninger 

leverer 2x længere levetid end konkurrenterne
•  V-Max Blue-pakninger med lang levetid
•  QuikPak leverer simple modulbaserede 

reparationsløsninger – skift alle pakninger i pumpen  
på 2 minutter
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Endurance™ Vortex MaxLife™-pumpe
•  Med den banebrydende MaxLife™ coating, som leverer 

længere levetid – 6x længere mellem pakningsskift
•  Innovativ Vortex rotationsstangsteknologi sikrer 

rotationsstempel med den længste levetid og jævn og 
konstant belastning

QuikReel™ slangehåndteringssystem  
med 15 meter slange
•  Slangeleder eliminerer snoning, knæk og spiralisering, 

så slangen kan håndteres af én person
• Slangen er altid tilsluttet!
•  Brug kun den længde slange, du har brug for –  

resten bliver på tromlen

ProContractor-serien

Arbejd smartere, udfør flere store opgaver
for private og virksomheder

Hvis du ønsker noget, der er bedre end Standard-serien, så forkæl dig selv.  
Vælg ProContractor upgrade-versionen. Alt det gode fra Standard-serien,  
og mere til! 

Oplev Gracos eksklusive funktioner, som giver dig og dit team mulighed for  
at arbejde smartere og udføre opgaverne på en mindre udmattende måde. 

Sprøjterne i ProContractor-serien har 
også alle funktioner fra Standard-serien:

• NY BlueLink job- og sprøjte-administrationsapp 

• NY SmartControl 4.0 med ProGuard

• NY FastFlush 2

• NY  Contractor PC sprøjtepistol

• Filtermanifold med nem afmontering

• Precision Advantage Drive

• MaxPower-motor

• Højtydende spædeventil

• Robust og holdbart vogndesign

Lysstærkt LED-display
Beskyt og overvåg din investering nemmere med 
letlæseligt LED-display, der viser tæller for job/levetid/
liter samt intern fejlsøgning

ProConnect™ 2
• Eliminerer dyr nedetid på arbejdsstedet
• Hurtig og nem udskiftning af pumpen – på stedet
• Stiftfrit design uden brug for værktøj

Fastklemningssikkert indløbsfilter
• Ekstremt holdbar, holder til selv de hårdeste slag
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Til krævende, store opgaver for erhvervs- og industrikunder

Hvis du ønsker højere ydeevne, mere holdbarhed og længere levetid, så vælg ULTRA 
MAX 1095 IronMan. Robust nok til byggepladsen, og mere til! 

IronMan-serien af elektriske sprøjter er konstrueret til rutinemæssigt at kunne klare 
de barske krav på store byggepladser, dag efter dag! Pumpe med uovertruffen levetid, 
aldrig mere en punktering!

IronMan-serien

Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME-pumpe
•  Med den banebrydende MaxLife Extreme-teknologi, 

der leverer længere levetid end på nogen anden sprøjte
•  Rotationsstempel sikrer jævn slitage – og jævn og 

konstant belastning for længst mulig levetid
•  QuikPak leverer simple modulbaserede reparations- 

løsninger – skift alle pakninger i pumpen på 2 minutter

Sprøjterne i IronMan-serien har også  
alle funktioner fra Standard-serien:

• NY BlueLink job- og sprøjte-administrationsapp 

• NY SmartControl 4.0 med ProGuard

• NY FastFlush 2

• NY  Contractor PC sprøjtepistol

• Filtermanifold med nem afmontering

• Precision Advantage Drive

• MaxPower-motor

• Højtydende spædeventil

• Robust og holdbart vogndesign

ProConnect™ 2
• Eliminerer dyr nedetid på arbejdsstedet
• Hurtig og nem udskiftning af pumpen - på stedet
• Stiftfrit design uden brug for værktøj

Fastklemningssikkert indløbsfilter
• Ekstremt holdbar, holder til selv de hårdeste slag

Punktérfrie dæk
• Let og holdbar fælg
•  Disse dæk kan ikke punkteres med søm, skruer eller 

andre spidse genstande
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Tekniske specifikationer

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tlf.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

Dette dokument – dvs. både tekst og illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel. 
For mere information om Gracos intellektuelle ejendomsrettigheder, se www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

Modelnavn: ULTRA MAX II
STANDARD

ULTRA MAX II
PROCONTRACTOR

ULTRA MAX II
IRONMAN

695 795 1095 695 795 1095 1095

SPECIFIKATIONER

Varenumre: EU - 230 V 17E632 17E639 17E646 17E635 17E642 17E647 17E650

Varenumre: IT, DK, CH - 230 V 17E633 17E640 - 17E636 17E643 17E648 -

Varenumre: UK - 110V 17E634 17E641 - 17E637 17E644 - -

Maks. Dysestørrelse: 1 pistol 0,031" 0,033" 0,035" 0,031" 0,033" 0,035" 0,035"

Maks. Dysestørrelse: 2 pistoler 0,023" 0,025" 0,027" 0,023" 0,025" 0,027" 0,027"

Maks. Flowmængde - l/min. (gpm) 3,6 (0,95) 4,1 (1,1) 4,5 (1,2) 3,6 (0,95) 4,1 (1,1) 4,5 (1,2) 4,5 (1,2)

Maks. tryk - bar (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Motorklassificering - kW (hk) 1,3 (1,75) 1,5 (2,0) 1,65 (2,2) 1,3 (1,75) 1,5 (2,0) 1,65 (2,2) 1,65 (2,2)

Temperaturindstilling
Vægt - kg 43 (94) 45 (98) 55 (120) 50 (111) 52 (115) 64 (141) 56 (121)

EGENSKABER
BlueLink X X X X X X X

SmartControl med ProGuard 4.0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

LED-display X X X

Hydraulisk trykmåler X X X X

FastFlush X X X X X X X

WatchDog X X X X X X X

Endurance-pumpe X X X Endurance 
Vortex

Endurance 
Vortex

Endurance 
Vortex Endurance Vortex

ProConnect X X X X

Stempelstang Chromex Chromex Chromex MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife Extreme

Bøsning Hård- 
forkromet

Hård- 
forkromet

Hård- 
forkromet MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife

Stenfang Standard Standard Standard Fastklemnings- 
sikker

Fastklemnings- 
sikker

Fastklemnings- 
sikker Fastklemningssikker

TiltBack X X X X X X X

QuickReel X X X

Punktérfrie dæk X

SAMMENSÆTNING
Dyser LP517 + LP621 LP517 + LP621 LP517 + LP621

Dyseholder RAC X - 246215 RAC X - 246215 RAC X - 246215

Pistol Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043

Pistolfilter ( maske) Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032

Slange BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794

Værktøj X* X* X*

Hver gang du handler hos Graco,  
får du vores førsteklasses kundeservice  
med i købet.

©2019 Graco Distribution BV  300713DA (rev.C)  03/19  Trykt i Europa.
Alle andre varemærker eller produktnavne anvendes i identifikationsøjemed. Disse varemærker tilhører deres respektive ejere.  
For mere information om Gracos intellektuelle ejendomsrettigheder, se www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.

Elektriske airless sprøjter
til professionelle

Alle anlæg leveres komplet  
og klar til sprøjtning:

Har du brug for mere detaljerede oplysninger? Se vores brochure om Airless-tilbehør 300672

Tilbehør
Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge professionelt tilbehør.


