
Επαγγελματικά ηλεκτρικά μηχανήματα 
βαφής χωρίς αέρα ULTRA® MAX II 

ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΑ: Βελτιστοποιήστε την επιχείρησή σας με το Bluelink™: Γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή και όπου 
και αν βρίσκεστε τη θέση και την κατάσταση του μηχανήματος βαφής σας καθώς και τον όγκο του ψεκασθέντος υλικού.

ΑΝΕΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ: Ολοκληρώνετε τις εργασίες σας με λιγότερο κόπο 
χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό του πιστολιού ProContractor PC.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ: Η Endurance της Graco, η καλύτερη αντλία του κλάδου, βελτιώθηκε ακόμη 
περισσότερο με τα ProConnect™ 2, Vortex (Extreme) Maxlife™ των σειρών ProContractor και Ironman & Quikpak™.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΗΜΗ ΣΑΣ ΣΤΗ GRACO

ULTRA® MAX II 695 / 795 / 1095 STANDARD & PROCONTRAC TOR - ULTRA® MAX II 1095 IRONMAN

Ελαιοχρωματιστής - Επαγγελματικές εφαρμογές βαφής χωρίς αέρα

Το καθιερωμένο μηχάνημα βαφής του κλάδου για ψεκασμό βαφής χωρίς αέρα



ULTRA® MAX II Ηλεκτρικά μηχανήματα βαφής Airless
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Τίποτε δεν συγκρίνεται με το ηλεκτρικό μηχάνημα βαφής της Graco

Τα μηχανήματα βαφής Ultra Max της Graco παρέχουν την αξιοπιστία, την απόδοση και την 
παραγωγικότητα στη βαφή που αναζητάτε. 100% ελεγμένα στο εργοστάσιο και σε πραγματικές 
συνθήκες, τα μηχανήματα αυτά είναι σίγουρες επενδύσεις που υποστηρίζονται από πλήρη και 
αξιόπιστη εγγύηση.

Επιλέξτε το σωστό ηλεκτρικό μηχάνημα βαφής στο μέγεθος και με τις λειτουργίες που επιθυμείτε  
για να κάνετε πάντοτε σωστά τη δουλειά σας.

ΣΕΙΡΑ STANDARD:
Καθημερινή αξιοπιστία για εργασίες βαφής και επαναβαφής 
κατοικιών

ΣΕΙΡΑ PROCONTRACTOR:
Εργαστείτε εξυπνότερα για να ολοκληρώσετε περισσότερες 
μεγάλης κλίμακας εργασίες σε κατοικίες και εμπορικούς χώρους

ΣΕΙΡΑ IRONMAN:
Για τις δύσκολες, μεγάλης κλίμακας εμπορικές και βιομηχανικές 
εργασίες

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΠΟΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΑΦΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ; 
ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΣ GRACO ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Ποιος είναι ο όγκος υλικού (λίτρα) που θα χρησιμοποιείτε ανά εβδομάδα;

• Τι μήκη σωλήνων θα χρησιμοποιείτε;

• Πόσα πιστόλια θα χρησιμοποιείτε και τι μεγέθη μπεκ;

• Τι είδος υλικών θα χρησιμοποιείτε;

• Τι είδους εργασίες θα επιδιώκετε να αναλάβετε;

Χάρη στις συμβουλές του ειδικού της Graco θα είστε βέβαιοι ότι θα επιλέξετε το σωστό μηχάνημα βαφής  
Ultra Max για κάθε εργασία.

για επαγγελματίες

Η ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BLUELINK

ΟΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ  
ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΤΕ



graco.com/bluelink

ULTRA® MAX II

•  Την τοποθεσία και την καθημερινή 
παραγωγικότητα κάθε μηχανήματος βαφής

•  Εάν οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα καθώς και τυχόν ζητήματα 
που απασχολούν το προσωπικό που εργάζεται 
επί τόπου

•  Εάν τα μηχανήματα βαφής συντηρούνται 
κατάλληλα, συν τυχόν επικείμενες ανάγκες 
προληπτικής συντήρησης

•  Εάν υπάρχουν ανάγκες σε υλικά ή προμήθειες

Μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτή την 
καινοτόμο εφαρμογή διαχείρισης με κάθε 
ηλεκτρικό μηχάνημα βαφής ULTRA MAX, 
καθώς επιτρέπει στον εργολήπτη να 
γνωρίζει όπου και αν βρίσκεται:

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΉΣΤΕ ΤΉΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΉ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ BLUELINK™

Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις υλικού φορέα μέσων πληροφορικής σε τοπικό επίπεδο.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΉ ΔΩΡΕΑΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΉ BLUELINK™

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.graco.com/BlueLink
και επιλέξτε την εφαρμογή BlueLink™

για iOS ή Android.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΚΑΘΕ
ΜΉΧΑΝΉΜΑ ΒΑΦΉΣ

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ  
ΤΉΝ ΠΡΟΟΔΟ  

ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΉΣΤΕ  
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ  

ΟΜΑΛΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Καθορίζετε χρονοδιαγράμματα 
προληπτικής συντήρησης  

και λαμβάνετε ειδοποιήσεις 

Διασφαλίζετε ότι το μηχάνημα 
βαφής σας είναι έτοιμο  

για κάθε εργασία

Κατά παραγγελία στοιχεία  
και αναφορές σχετικά με  

την παραγωγικότητα όπου  
και αν βρίσκεστε

Διασφαλίστε ότι διαθέτετε 
εγκαίρως τα απαραίτητα υλικά

Γνωρίζετε τις ακριβείς τοποθεσίες 
και την παραγωγικότητα ανά ώρα

Μειώστε τις επισκέψεις στους 
χώρους εργασίας

Τώρα, μπορείτε να παρακολουθείτε κάθε μηχάνημα βαφής, και να γνωρίζετε την  
τοποθεσία στην οποία βρίσκεται καθώς και την παραγωγικότητά του ανά ώρα.  
Μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο κάθε εργασίας και να διασφαλίζετε ότι  
διαθέτετε εγκαίρως τα απαραίτητα υλικά.

Επίσης, μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τον χρόνο βαφής καθορίζοντας χρονοδιαγράμματα 
προληπτικής συντήρησης και λαμβάνοντας ειδοποιήσεις συντήρησης.

ΧΩΡΊΣ ΜΗΝΙΑΊΕΣ ΧΡΕΏΣΕΙΣ

Εφαρμογή διαχείρισης BlueLink™
Ο ευκολότερος τρόπος διαχείρισης της επιχείρησής σας ελαιοχρωματισμών



ULTRA® MAX II

Αντλίες Endurance™: 
Νέα επίπεδα ανθεκτικότητας

Τα ηλεκτρικά μηχανήματα βαφής ULTRA MAX 
διαθέτουν αντλίες Endurance™, δηλ. τις αν-
θεκτικότερες και πιο αξιόπιστες αντλίες στην 
αγορά, με τουλάχιστον διπλάσια διάρκεια ζωής 
σε σχέση με την επόμενη καλύτερη εμπορική 
επωνυμία. 

Τα στεγανοποιητικά V-Max Blue των αντλιών 
αυξάνουν την απόδοση του ψεκασμού, ενώ 
η νέα και αποκλειστική επικάλυψη MaxLife™ 
EXTREME διασφαλίζει μακρά διάρκεια ζωής 
με το χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας.

Οι αντλίες Endurance™ μπορούν να ψεκάζουν 
το ευρύτερο φάσμα επιχρισμάτων, χάρη στα 
μεγάλου μεγέθους ανοίγματα για μέγιστη 
απόδοση. 

Επιπλέον, επιτρέπουν την εύκολη, τμηματι-
κή επισκευή, χάρη σε χαρακτηριστικά όπως 
το σύστημα αφαίρεσης αντλίας ProConnect, 
η εύκολα συντηρούμενη βαλβίδα εισαγωγής 
QuikAccess, και τα στεγανοποιητικά QuikPak 
V-Max.

Η καλύτερη αντλία έγινε καλύτερη

Οι σειρές ProContractor και IronMan διαθέτουν την αντλία Endurance Vortex,  
o ελικοειδής σχεδιασμός της οποίας της επιτρέπει να περιστρέφεται ώστε να  
εξαλείφονται τα πλευρικά φορτία.

Οι μεγάλου μεγέθους δίοδοι ρευστού παρέχουν ροή υψηλής ταχύτητας για  
την περιστροφή του εμβόλου, η ομαλή φθορά διασφαλίζει μεγαλύτερη  
διάρκεια ζωής, ενώ η αντλία διαθέτει επιφάνεια τριβής 360 μοιρών για  
εξαιρετικά μακρά διάρκεια ζωής.

Αντλία Endurance™ Vortex

Αντλία Endurance™ Vortex MaxLife™
EXTREME

Η επικάλυψη MaxLife™ στις σειρές ProContractor και IronMan εξαπλασιάζει  
τη διάρκεια ζωής των στεγανοποιητικών αντικατάστασης. Η ράβδος της  
αντλίας EXTREME MaxLife διαθέτει την πλέον ανθεκτική επιφάνεια τριβής  
που έχει κατασκευαστεί ποτέ, χάρη στην αποκλειστική αντιτριβική σύνθεση,  
διασφαλίζοντας τριπλάσια διάρκεια ζωής της ράβδου σε σχέση με το MaxLife.

Αντλία Endurance 
Chromex™

Αντλία Endurance Vortex 
MaxLife

Αντλία Endurance Vortex 
MaxLife Extreme

Ηλεκτρικά μηχανήματα βαφής Airless
για επαγγελματίες

Διαρκεί 2φορές περισσότερο  
σε σχέση με τις ανταγωνιστικές 

αντλίες

Τριπλασιάζει τη διάρκεια ζωής του 
άξονα της αντλίας, διασφαλίζοντας 
το χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας 

στον κλάδο

6 φορές μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής μεταξύ των αντικαταστάσεων 

των στεγανοποιητικών
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Σειρά Standard

Εργαστείτε εξυπνότερα, ολοκληρώστε περισσότερες μεγάλης  
κλίμακας εργασίες σε κατοικίες και εμπορικούς χώρους

Για τις μεγαλύτερες εργασίες ελαιοχρωματισμού απαιτείται η αναγνωρισμένη ποιότητα και  
απόδοση της σειράς μεγάλων ηλεκτρικών μηχανημάτων βαφής της Graco, προκειμένου να  
διασφαλίζεται κάθε φορά η καλή ποιότητας της εργασίας.

Πιστόλι Contractor PC
•  Βέλτιστη ποιότητα φινιρίσματος με τα προτιμώμενα από τους 

εργολήπτες πράσινα μπεκ ψεκασμού χαμηλής πίεσης (LP) 
•  Ολοκληρώνετε τις εργασίες σας ταχύτερα με λιγότερο κόπο
•  Ελάχιστο βάρος, ελαφρύτερο τράβηγμα σκανδάλης & ρύθμιση 

μήκους σκανδάλης
•  Αλλαγή βελόνας χωρίς εργαλεία χάρη στον σχεδιασμό φυσιγγίου 

ProConnect

Κινητήρας χωρίς ψήκτρες MaxPower™ DC
•  Ο σχεδιασμός υψηλής ροπής στρέψης χωρίς ψήκτρες  

διασφαλίζει απόδοση με εγγύηση για όλη τη διάρκεια ζωής

Advantage Drive™
•  Τα γρανάζια ακριβείας βαρέος τύπου διασφαλίζουν μακρά 

διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με αθόρυβη λειτουργία
•  Εγγυημένα για όλη τη διάρκεια ζωής!

Φίλτρο αντλίας Easy Out™
•  Η μεγάλη επιφάνεια φιλτραρίσματος 125,8 τετραγωνικών 

εκατοστών μειώνει τις εμφράξεις των μπεκ και διασφαλίζει 
φινίρισμα υψηλής ποιότητας

•  Το κάθετο φίλτρο αφαιρείται για περιορισμό της ρύπανσης 

Βαλβίδα προέγχυσης βαρέος τύπου
•  Ο σχεδιασμός χωρίς απαιτήσεις συντήρησης αντέχει σε  

εκκένωση υψηλής πίεσης

Προστασία αντλίας WatchDog™
•  Διακόπτει αυτόματα τη ροή του χρώματος, όταν τελειώσει 

το χρώμα
•  Αποτρέπει τη λειτουργία της αντλίας χωρίς χρώμα
•  Ελαχιστοποιεί την απώλεια υλικού και τη ρύπανση σε περίπτωση 

βλάβης του εύκαμπτου σωλήνα

FastFlush™ 2
•  Οι υψηλότερες έως τώρα στροφές κινητήρα, για καθαρισμό 

6 φορές πιο γρήγορα με χρήση της μισής ποσότητας νερού
•  Ξοδεύετε λιγότερο χρόνο για τον καθαρισμό και περισσότερο 

χρόνο για βαφή

Εφαρμογή διαχείρισης BlueLink™
•  Μετρήστε την παραγωγικότητα σε κάθε εργασία - κατά 

παραγγελία, όπου και αν βρίσκεστε!
•  Παρακολουθείτε μία ή περισσότερες εργασίες και προβάλετε τη 

συνολική πρόοδο
•  Μόνο τα πραγματικά στοιχεία! Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα για 

εκτίμηση μελλοντικής εργασίας και για να καθορίσετε τα χρονικά 
διαστήματα μεταξύ των εργασιών συντήρησης

SmartControl™ 4.0 με ProGuard
•  Εξασφαλίζει το βέλτιστο φινίρισμα· η χαμηλότερη νεκρή ζώνη σε 

οποιαδήποτε πίεση 
•  Το ProGuard προστατεύει από τις εξάρσεις της ηλεκτρικής ισχύος 

και την κακή τροφοδοσία

Αντλία Endurance™
•  Η ράβδος Chromex Rod, το χιτώνιο SST, και τα στεγανοποιητικά 

V-Max Blue διπλασιάζουν τη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα 
ανταγωνιστικά προϊόντα

•  Στεγανοποιητικά V-Max Blue μακράς διάρκειας ζωής
•  Το QuikPak παρέχει τη δυνατότητα απλής τμηματικής επισκευής – 

Αλλάξτε τα στεγανοποιητικά σε ολόκληρη την αντλία σε 2 λεπτά
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Αντλία Endurance™ Vortex MaxLife™
•  Με την καινοτόμο επικάλυψη MaxLife™ για μακρά διάρκεια ζωής – 

6 φορές περισσότερο μεταξύ των αντικαταστάσεων
•  Η καινοτόμος τεχνολογία περιστρεφόμενης ράβδου Vortex 

εξασφαλίζει περιστρεφόμενο έμβολο γα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
και ομαλή και σταθερή φόρτωση

Σύστημα διαχείρισης εύκαμπτου σωλήνα QuikReel™  
με εύκαμπτο σωλήνα 15 μέτρων
•  Ο οδηγός εύκαμπτου σωλήνα εμποδίζει τη συστροφή και την 

περιέλιξη για χρήση από ένα άτομο
•  Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι πάντοτε συνδεδεμένος!
•  Χρησιμοποιήστε μόνο τον εύκαμπτο σωλήνα που επιθυμείτε – 

το υπόλοιπο παραμένει στο καρούλι

Σειρά ProContractor

Εργαστείτε εξυπνότερα, ολοκληρώστε περισσότερες μεγάλης 
κλίμακας εργασίες σε κατοικίες και εμπορικούς χώρους

Εάν επιθυμείτε κάτι παραπάνω από το σύνηθες, αποκτήστε το. Επιλέξτε την έκδοση αναβάθμισης 
ProContractor. Όλα τα καλά της σειράς Standard, και όχι μόνο! 

Αξιοποιήστε τα αποκλειστικά χαρακτηριστικά της Graco, που επιτρέπουν σε εσάς και την ομάδα σας  
να εργάζεστε εξυπνότερα και να ολοκληρώνετε την εργασία σας με λιγότερο κόπο. 

Τα μηχανήματα βαφής της σειράς ProContractor 
περιλαμβάνουν επίσης όλα τα χαρακτηριστικά 
της σειράς Standard:

•  ΝΕΑ εφαρμογή διαχείρισης εργασιών και μηχανήματος 
βαφής BlueLink 

•  ΝΕΟ SmartControl 4.0 με ProGuard

•  ΝΕΟ FastFlush 2

•  ΝΕΟ  πιστόλι ψεκασμού Contractor PC

•  Συσκευή φίλτρου Easy Out

•  Precision Advantage Drive

•  Κινητήρας MaxPower

•  Βαλβίδα προέγχυσης βαρέος τύπου

•  Ανθεκτικός σχεδιασμός καροτσιού

Οθόνη LED έντονου φωτισμού
Προστατεύστε και παρακολουθείτε την επένδυσή σας ευκολότερα 
με την ευανάγνωστη οθόνη LED με τον μετρητή εργασιών/διάρκειας 
ζωής/λίτρων και τη λειτουργία αυτοδιάγνωσης

ProConnect™ 2
•  Εξαλείφει τον δαπανηρό χρόνο εκτός λειτουργίας του μηχανήματος 

στον χώρο εργασίας
•  Αντικαταστήστε γρήγορα και εύκολα την αντλία επί τόπου
•  Σχεδιασμός χωρίς βελόνα, καταργεί τα εργαλεία

Φίλτρο εισόδου με προστασία από τις κρούσεις
•  Εξαιρετικά ανθεκτικό, αντέχει και στις ισχυρότερες συγκρούσεις
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Για τις δύσκολες, μεγάλης κλίμακας εμπορικές  
και βιομηχανικές εργασίες

Εάν επιθυμείτε περισσότερη ισχύ, περισσότερη ανθεκτικότητα, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής,  
επιλέξτε το ULTRA MAX 1095 IronMan. Κάτι παραπάνω από ανθεκτικά. 

Τα ηλεκτρικά μηχανήματα βαφής IronMan κατασκευάζονται με σκοπό να αντεπεξέρχονται  
σε καθημερινή βάση στις απαιτητικές συνθήκες των μεγάλων χώρων εργασίας! Η αντλία με  
τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που έχει επιτευχθεί ποτέ, μην μείνετε ποτέ ξανά από λάστιχο!

Σειρά IronMan

Αντλία Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME Pump
•  Με την καινοτόμο τεχνολογία MaxLife Extreme για τη μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα βαφής
•  Το περιστρεφόμενο έμβολο διασφαλίζει ομαλή τριβή και ομαλή 

και σταθερή φόρτωση για μέγιστη διάρκεια ζωής
•  Το QuikPak παρέχει τη δυνατότητα απλής τμηματικής επισκευής 

– Αλλάξτε τα στεγανοποιητικά σε ολόκληρη την αντλία σε 2 λεπτά

Τα μηχανήματα βαφής της σειράς IronMan 
περιλαμβάνουν επίσης όλα τα χαρακτηριστικά 
της σειράς Standard:

•  ΝΕΑ εφαρμογή διαχείρισης εργασιών και μηχανήματος 
βαφής BlueLink 

•  ΝΕΟ SmartControl 4.0 με ProGuard

•  ΝΕΟ FastFlush 2

•  ΝΕΟ  πιστόλι ψεκασμού Contractor PC

•  Συσκευή φίλτρου Easy Out

•  Precision Advantage Drive

•  Κινητήρας MaxPower

•  Βαλβίδα προέγχυσης βαρέος τύπου

•  Ανθεκτικός σχεδιασμός καροτσιού

ProConnect™ 2
•  Εξαλείφει τον δαπανηρό χρόνο εκτός λειτουργίας του μηχανήματος 

στον χώρο εργασίας
•  Αντικαταστήστε γρήγορα και εύκολα την αντλία επί τόπου
•  Σχεδιασμός χωρίς βελόνα, καταργεί τα εργαλεία

Φίλτρο εισόδου με προστασία από τις κρούσεις
•  Εξαιρετικά ανθεκτικό, αντέχει και στις ισχυρότερες συγκρούσεις

Ελαστικά που δεν ξεφουσκώνουν
•  Ελαφριά και ανθεκτική σύνθετη ζάντα
•  Αυτά τα ελαστικά δεν μπορούν να τρυπηθούν από καρφιά,  

βίδες ή άλλα αιχμηρά υλικά
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Το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπό μορφή κειμένου και εικόνων βασίζονται στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης. Η Graco διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές άνευ πρότερης ειδοποίησης. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία της Graco, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.graco.com/patent ή www.graco.com/trademarks.

Η Graco διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001.

Ονομασία μοντέλου: ULTRA MAX II
STANDARD

ULTRA MAX II
PROCONTRACTOR

ULTRA MAX II
IRONMAN

695 795 1095 695 795 1095 1095

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κωδικοί εξαρτημάτων: EU - 230V 17E632 17E639 17E646 17E635 17E642 17E647 17E650

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

Κωδικοί εξαρτημάτων: UK - 110V 17E634 17E641 - 17E637 17E644 - -

Μεγ. Μέγεθος μπεκ: 1 πιστόλι 0,031" 0,033" 0,035" 0,031" 0,033" 0,035" 0,035"

Μεγ. Μέγεθος μπεκ: 2 πιστόλια 0,023" 0,025" 0,027" 0,023" 0,025" 0,027" 0,027"

Μεγ. Ροή - 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)

Μεγ. Πίεση - bar (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Ισχύς κινητήρα - kW (HP) 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)

Ρύθμιση θερμοκρασίας
Βάρος - kg (lbs) 43 (94) 45 (98) 55 (120) 50 (111) 52 (115) 64 (141) 56 (121)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
BlueLink X X X X X X X

SmartControl με ProGuard 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Οθόνη LED X X X

Μετρητής υδραυλικής πίεσης X X X X

FastFlush X X X X X X X

WatchDog X X X X X X X

Αντλία Endurance X X X
Endurance 

Vortex

Endurance 

Vortex

Endurance 

Vortex
Endurance Vortex

ProConnect X X X X

Ράβδος εμβόλου Chromex Chromex Chromex MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife Extreme

Χιτώνιο Hard Chrome Hard Chrome Hard Chrome MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife

Συλλέκτης λίθων Βασική Βασική Βασική CrushProof CrushProof CrushProof CrushProof

TiltBack X X X X X X X

QuickReel X X X

Ελαστικά που δεν ξεφουσκώνουν X

ΣΎΝΘΕΣΗ
Μπεκ LP517 + LP621 LP517 + LP621 LP517 + LP621

Προφυλακτήρας RAC X - 246215 RAC X - 246215 RAC X - 246215

Πιστόλι Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043

Φίλτρο πιστολιού (mesh) Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032

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

Εργαλεία X* X* X*

Κάθε αγορά Graco συνοδεύεται  
από εξυπηρέτηση πελατών A+.

©2019 Graco Distribution BV  300713EL (αναθ. C)  03/19  Τυπώθηκε στην Ευρώπη.
Όλες οι επωνυμίες ή τα εμπορικά ονόματα χρησιμοποιούνται για λόγους αναγνώρισης και αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία της Graco, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.graco.com/patent ή www.graco.com/trademarks.

Ηλεκτρικά μηχανήματα βαφής Airless
για επαγγελματίες

Παραδίδεται πλήρες και έτοιμο για χρήση!

Ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες; Ανατρέξτε στο φυλλάδιο 300672 για Εξαρτήματα χωρίς συμπιεσμένο αέρα

Παρελκόμενα
Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τον εξοπλισμό σας, χρησιμοποιώντας τα επαγγελματικά μας εξαρτήματα.


