
ULTRA® MAX II ammattilaisten  
sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut

TYÖSKENTELE FIKSUMMIN: Tehosta toimintaasi Bluelink-sovelluksella™: Tiedät aina ja kaikissa 
paikoissa ruiskusi ja maalitarvikkeittesi sijainnin ja kunnon.

JATKUVAA MUKAVUUTTA, HALLITTAVUUTTA ja POIKKEUKSELLISEN HIENO LOPPUTULOS: Voit saada 
työsi tehdyksi vähemmällä rasituksella innovatiivisen ProContractor PC-pistoolin muotoilun ansiosta.

LUOTETTAVUUS JOKA PÄIVÄ: Graco Endurancea, alansa parasta pumppua on parannettu edelleen 
ProConnect pumpunirrotusjärjestelmällä™ 2, Vortex (Extreme) Maxlife™ ProContractor- ja Ironman-
sarjoissa & Quikpak-järjestelmällä™.

ANNA GRACON TAATA LIIKETOIMINTASI JA MAINEESI

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

Maalarille - Vaativiin korkeapainesovelluksiin

Maalien ilmattoman ruiskutuksen käytännön normi



ULTRA® MAX II Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut
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Gracon sähkötoiminen ruisku on ainutlaatuinen

Gracon Ultra Max maaliruiskut tarjoavat sellaista luotettavaa ruiskuttamista,  
tehoa ja tuottavuutta, jota haluat. 100%:sti tehtaalla testattuina ja käytössä 
koeteltuina ne ovat luotettava sijoitus, jonka takaa täysi ja laaja takuu.

Valitse tarvitsemasi kokoinen ruisku, jossa ovat ne tarvittavat toiminnot  
saadaksesi työn oikein tehdyksi, aina.

VAKIOSARJA:
Luotettavuutta joka päivä uusien asuntojen 
maalaamiseen ja remonttimaalaamiseen.

PROCONTRACTOR-SARJA:
Voit työskennellä fiksummin saadaksesi tehdyksi 
enemmän asuntojen maalauksia ja kaupallisia töitä.

IRONMAN-SARJAT:
Vaativiin ja laajoihin kaupallisiin ja teollisuuden töihin

ETKÖ OLE VARMA, MIKÄ RUISKU TÄYTTÄÄ VAATIMUKSESI? OTA YHTEYS GRACON 
ASIANTUNTIJAAN JA KESKUSTELE HÄNEN KANSSAAN SEURAAVISTA KYSYMYKSISTÄ:

• Miten monta litraa aiot ruiskuttaa viikossa?

• Miten pitkiä letkuja käytät?

• Kuinka montaa pistoolia ja minkä kokoisia suuttimen kärkiä käytät?

• Mitä materiaaleja aiot ruiskuttaa?

• Minkä tyyppisiin töihin lähetät tarjouksia?

Gracon asiantuntija varmistaa että valitset oikean Ultra Max-ruiskun kuhunkin työhön.

ammattilaisten käyttöön

HELPOIN YLLÄPITOTEHOSTA TOIMINTAASI 
BLUELINK-SOVELLUKSELLA

PITKÄIKÄISIMMÄT KOSKAAN
VALMISTETUT PUMPUT



graco.com/bluelink

ULTRA® MAX II

•  Jokaisen ruiskun sijainnin ja 
päivittäisen tuottavuuden

•  Ovatko työt aikataulussa ja onko 
työmaan työntekijöillä huolia

•  Huolletaanko ruiskuja asianmukaisesti 
sekä kaikista tulevista huoltotarpeista

•  Tarvitaanko materiaaleja tai 
täydennyksiä

Jokainen ULTRA MAX 
sähkötoiminen ruisku 
hyötyy tästä innovatiivisesta 
hallintasovelluksesta, jonka 
ansiosta urakoitsijat saavat 
tietää kaikkialta:

TEHOSTA TOIMINTAASI BLUELINK-SOVELLUKSELLA™:

Paikallisia tiedonsiirtovälineitä koskevia maksuja saatetaan periä.

LATAA ILMAINEN
BLUELINK-™ SOVELLUS

Mene osoitteeseen www.graco.com/BlueLink
ja valitse BlueLink™

sovellus iOS- tai Android-käyttöjärjestelmää varten.

SEURATA KAIKKIA
RUISKUJA

TUNTEA TYÖN
EDISTYMINEN

MAKSIMOIDA
KÄYTTÖ- 

KELPOISUUSAJAN 

Asettaa ennakoivien 
huoltotöiden aikatauluja ja 
vastaanottaa hälytyksiä. 

Varmistaa, että ruisku on 
valmiina kaikkiin töihin

Tilaustöiden 
tuottavuustiedot ja 

raportointi mistä tahansa

Varmistaa että saat 
vaadittavat materiaalit 

käyttöön ajallaan

Tietää tarkat sijainnit ja 
tuotanto tunnissa

Vähentää matkustamisen 
tarvetta työmaille

Nyt voi seurata kaikkia ruiskuja ja tietää niiden sijaintipaikat ja 
tuottavuuden tunnissa. Voi seurata kuinkin työn etenemistä  
ja varmistaa, että saat vaadittavat materiaalit käyttöön ajallaan.

Voit myös maksimoida ruiskutusajan asettamalla ennaltaehkäiseviä 
huoltotöitä ja vastaanottamalla huoltohälytyksiä.

EI KUUKAUSIMAKSUJA

BlueLink™ hallintasovellus
Helppo tapa hallita ruiskutusliiketoimintaasi



ULTRA® MAX II

Endurance™-pumput: 
Uudet kestävyyden tasot

ULTRA MAX sähkötoimisissa ruis-
kuissa on Endurance™-pumput, 
markkinoiden lujatekoisimmat ja 
luotettavimmat pumput, jotka kes-
tävät vähintään 2x kauemmin kuin 
seuraava johtava merkki. 

Niiden V-Max Blue tiivisteet pa-
rantavat ruiskutustehoa ja uusi ja 
hieno MaxLife™ EXTREME-pin-
noite takaa pitkän käyttöiän sa-
malla kuin kokonaiskustannukset 
säilyvät erittäin alhaisina.

Ylimitoitettujen välystensä ansiosta 
Endurance™ pumpuilla voidaan 
ruiskuttaa hyvin monia pinnoitteita 
parhaan tehokkuuden saavuttami-
seksi. 

Tämän lisäksi niissä on kätevä 
modulaarinen korjausjärjestelmä, 
esimerkiksi ProConnect-pumpu-
nirrotusjärjestelmä, helppohuol-
toinen QuickAccess-imuventtiili ja 
QuikPak V-Max Blue Cartridge-tii-
visteet.

Parasta parannettiin vielä

ProContractor- ja IronMan-sarjoissa on Endurance Vortex-
pumppu, jonka pyörivä kierukkamainen rakenne estää 
sivuttaiskuormitusta.

Ylimitoitettujen nestekäytävien nopea virtaus pyörittää 
mäntää, kuluneenakin ne kestävät kauemmin ja pumppu 
käyttää 360 asteen kulutuspintaa, joka takaa erityisen 
pitkän käyttöiän.

Endurance™ Vortex-pumppu

Endurance™ Vortex MaxLife™
EXTREME-pumppu

ProContractorin ja IronManin MaxLife™-pinnoite parantaa 
uudelleenpinnoitusten elinkaarta 6x pidemmäksi. EXTREME 
MaxLife pumpputanko suojaa erittäin hyvin kulutuspintaa 
yhtenäisen kulumista kestävän yhdisteen ansiosta, joka 
pidentää tangon ikää 3x enemmän kuin MaxLife.

Endurance Chromex™-
pumppu

Endurance Vortex 
MaxLife-pumppu

Endurance Vortex 
MaxLife Extreme-

pumppu

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut
ammattilaisten käyttöön

Kestää 2x kauemmin kuin 
kilpailevat pumput

Pidentää pumpputangon 
ikää 3x pidemmäksi – 

tarjoten alan alhaisimmat 
kokonaiskustannukset.

6x pidempi 
uudelleenpinnoittamisväli



graco.com/electricsprayers

Vakiosarja

Työskentele fiksummin, maalaa suurempia asunto- 
ja kaupallisia kohteita

Laajemmat maalaustyöt vaativat Gracon Standard-sarjan suuremmilta sähkötoimisilta 
ruiskuilta taattua laatua ja suorituskykyä jotta työt saadaan tehdyksi hyvin, aina.

Contractor PC-ruiskutuspistooli
•  Paras lopputulos urakoitsijan suosimalla Green-

suuttimella Alhaisen paineen (LP) kärjet 
• Saat työn valmiiksi nopeammin, vähemmällä rasituksella
•  Erittäin kevyt, erittäin kevyt vedä & laukaise-pituuden 

säätö
•  ProConnectin patruunan muotoilun ansiosta neulan 

vaihdossa ei tarvita työkaluja

Hiiletön MaxPower™ tasavirtamoottori
•  Suuren vääntömomentin harjaton rakenne takaa 

toiminnan, jolla on käyttöiän kattava takuu.

Advantage Drive™

•  Suurta rasitusta kestävät tarkkuusvaihteet kestävät 
kauan ja ovat käytössä hiljaisia.

•  Elinikäinen takuu!

Easy Out™-pumppusuodatin
•  Laaja, 125 neliösentin suuruinen suodatusalue 

vähentää suuttimen tukoksia ja takaa laadukkaan 
lopputuloksen

• Pystysuora suodatin poistettavissa siistimmin 

Suurta rasitusta kestävä esitäyttöventtiili
•  Huoltovapaan suunnittelun ansiosta kestää 

korkeapaineella tehtävää pikatyhjennystä

WatchDog™ pumpun suojausjärjestelmä
•  Lopettaa automaattisesti maalin syötön kun maali 

loppuu
• Estää pumpun käymisen tyhjänä
•  Vähentää materiaalihävikkiä ja sotkun syntymistä 

letkurikon sattuessa

FastFlush™ 2
•  Pyörittää moottoria nopeammin kuin koskaan ennen, 

minkä ansiosta puhdistus tapahtuu 6x nopeammin ja 
käyttää puolta vähemmällä vedellä. 

•  Vähemmän aikaa puhdistukseen, enemmän aikaa 
ruiskutukseen

BlueLink™ hallintasovellus
•  Mittaa kunkin työn tuottavuutta – tarvittaessa, 

mistä vain!
•   Voit seurata useata työtä ja tutkia töiden yleistä 

etenemistä
•  Saat vain tosiasiat! Voit käyttää tietoja seuraavien 

töiden arviointiin ja laitteiston huoltovälien määrittelyyn

SmartControl™ 4.0 ja ProGuard
•  Tuottaa parhaan lopputuloksen: lyhin viive millä 

tahansa paineella 
• ProGuard suojaa virtapiikeiltä ja virransyötön häiriöiltä.

Endurance™-pumppu
•  Chromex-tangon SST-holkin ja V-Max Blue-tiivisteiden 

ansiosta 2x pidempi käyttöikä kuin kilpailijoilla
• Long Life V-Max Blue-tiivisteet
•  QuikPakin ansiosta helppo modulaarinen korjausratkaisu 

– Voi tiivistää koko pumpun uudelleen 2 minuutissa
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Endurance™ Vortex MaxLife™-pumppu
•  Sisältää edistyksellisen MaxLife™ pinnoite, joka kestää 

kauemmin – 6x pidempi uudelleenpinnoittamisväli
•  Innovatiivinen Vortexin pyörivä tanko pyörittää mäntää, 

minkä ansiosta se kestää erittäin pitkään ja takaa 
tasaisen ja tasalaatuisen latauksen

QuikReel™ 15 metrin letkulla varustettu letkun 
hallintajärjestelmä
•  Letkunohjain estää letkun kiertymisen, mutkalle menon 

ja kiemuralle menon yksin työskennellessä
• Letku on aina kiinnitettynä!
•  Käytä vain sen verran letkua kuin tarvitset – loput on 

kelalla

ProContractor-sarja

Työskentele fiksummin, maalaa suurempia asuin-
ja kaupallisia kohteita

Jos haluat normaalia enemmän, suo se itsellesi. Valitse ProContractorin  
päivitetty versio Siinä ovat kaikki Standard-sarjan hyvät puolet plus vähän  
enemmän! 

Koe ominaisuudet, joita ainoastaan Graco voi tarjota, joiden ansiosta tiimisi  
voi työskennellä fiksummin ja saada työn tehdyksi vähemmällä rasituksella. 

ProContractor-sarjan ruiskuissa on kaikki 
Standard-sarjan ominaisuudet:

• UUSI BlueLink työn ja ruiskun hallintasovellus 

•  UUSI ProGuard-teknologialla varustettu 
SmartControl 4.0

• UUSI FastFlush 2-puhdistusjärjestelmä

• UUSI  Contractor PC-ruiskutuspistooli

• Helposti irrotettava suodatinputki

• Precision Advantage-voimansiirto

• MaxPower-moottori

• Suurta rasitusta kestävä esitäyttöventtiili

• Lujatekoinen, kestävä kärry

Kirkas LED-näyttö
Voit suojata ja valvoa investointiasi helpommin,
helppolukuisen LED-näytön ansiosta, josta näkyvät työ-/
käyttöikä-/litralaskuri ja laitteen diagonostiikka.

ProConnect™ 2
• Vähentää kallista työmaan seisonta-aikaa
•  Voit nopeasti ja käteväsi vaihtaa varapumppuun – 

kesken työn
• Nastattomuuden ansiosta työkaluja ei tarvita

Rikkoutumaton imusuodatin
• Erittäin kestävä, kestää erittäin kovimpiakin iskuja
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Vaativiin ja laajoihin kaupallisiin ja teollisuuden töihin

Jos haluat enemmän voimaa, enemmän kestävyyttä, pidempää käyttöikää,  
valitse ULTRA MAX 1095 IronMan. Työmaalla kestävä. 

ironMan-sarjan sähkötoimiset ruiskut on tehty suoriutumaan rutiinilla isojen  
työmaiden kovista vaatimuksista, päivästä toiseen! Äärimmäisen pitkä pumpun  
käyttöikä, et jää enää pulaan!

IronMan-sarjat

Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME-pumppu
•  Sisältää edistyksellisen MaxLife Extreme-tekniikan, 

joka takaa kaikille ruiskulle erittäin pitkän käyttöiän
•  Pyörivän männän ansiosta tasainen kuluminen – 

tasainen ja tasalaatuinen lataus takaa erittäin pitkän 
käyttöiän

•  QuikPakin ansiosta helppo modulaarinen 
korjausratkaisu – Voi tiivistää koko pumpun uudelleen 
2 minuutissa

IronMan-sarjan ruiskuissa on kaikki 
Standard-sarjan ominaisuudet:

• UUSI BlueLink työn ja ruiskun hallintasovellus 

•  UUSI ProGuard-teknologialla varustettu 
SmartControl 4.0

• UUSI FastFlush 2-puhdistusjärjestelmä

• UUSI  Contractor PC-ruiskutuspistooli

• Helposti irrotettava suodatinputki

• Precision Advantage-voimansiirto

• MaxPower-moottori

• Suurta rasitusta kestävä esitäyttöventtiili

• Lujatekoinen, kestävä kärry

ProConnect™ 2
• Vähentää kallista työmaan seisonta-aikaa
•  Voit nopeasti ja käteväsi vaihtaa varapumppuun – 

kesken työn
• Nastattomuuden ansiosta työkaluja ei tarvita

Rikkoutumaton imusuodatin
• Erittäin kestävä, kestää erittäin kovimpiakin iskuja

Rikkoutumattomat renkaat
• Kevyt ja kestävä komposiittivanne
•  Näitä renkaita eivät voi puhkaista naulat, ruuvit tai 

muut terävät roskat



ULTRA® MAX II

Tekniset tiedot

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

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat perustuvat viimeisimpiin painatushetkellä käytettävissä oleviin tuotetietoihin. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta. 
Saat lisätietoja Gracon henkisestä omaisuudesta osoitteessa www.graco.com/patent tai www.graco.com/trademarks.

Graco on ISO 9001 -sertifioitu yritys.

Mallin nimi: ULTRA MAX II
STANDARD

ULTRA MAX II
PROCONTRACTOR

ULTRA MAX II
IRONMAN

695 795 1095 695 795 1095 1095

TEKNISET TIEDOT

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

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

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

Maks. Suutinkoko: 1 pistooli 0,031 tuumaa 0,033 tuumaa 0,035 tuumaa 0,031 tuumaa 0,033 tuumaa 0,035 tuumaa 0,035 tuumaa

Maks. Suutinkoko: 2 pistoolia 0,023 tuumaa 0,025 tuumaa 0,027 tuumaa 0,023 tuumaa 0,025 tuumaa 0,027 tuumaa 0,027 tuumaa

Maks. Virtaus - 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. paine - bar (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Moottorin teho - kW (hv) 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)

Lämpötila-asetus
Paino - kg (lbs) 43 (94) 45 (98) 55 (120) 50 (111) 52 (115) 64 (141) 56 (121)

OMINAISUUDET
BlueLink X X X X X X X

ProGuard-jännitekytkimellä varustettu SmartControl 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

LED-näyttö X X X

Hydraulipainemittari X X X X

FastFlush X X X X X X X

WatchDog X X X X X X X

Endurance-pumppu
X X X

Endurance 

Vortex

Endurance 

Vortex

Endurance 

Vortex
Endurance Vortex

ProConnect X X X X

Männänvarsi Chromex Chromex Chromex MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife Extreme

Sylinteri Kovakromi Kovakromi Kovakromi MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife

Kivisieppari
Standard Standard Standard

Murskautu- 

maton

Murskautu- 

maton

Murskautu- 

maton
Murskautumaton

TiltBack X X X X X X X

QuickReel X X X

Rikkoutumattomat renkaat X

KOOSTUMUS
Vihjeitä LP517 + LP621 LP517 + LP621 LP517 + LP621

Suojus RAC X 246215 RAC X 246215 RAC X 246215

Pistooli Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043

Pistoolin suodatin (mesh) Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032

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

Työkalut X* X* X*

Jokaisen Gracolta tehtyyn ostokseen  
kuuluu A+-luokan asiakaspalvelu.

©2019 Graco Distribution BV  300713FI Ver. C  03/19  Painettu Euroopassa.
Kaikkia muita tuotenimiä ja -merkkejä käytetään tunnistustarkoituksessa, ja ne ovat omistajiensa tavaramerkkejä.  
Saat lisätietoja Gracon henkisestä omaisuudesta osoitteessa www.graco.com/patent tai www.graco.com/trademarks.

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut
ammattilaisten käyttöön

Kaikki laitteet toimitetaan ruiskutusvalmiina:

Haluatko tarkempaa tietoa? Tutustu korkeapaineruiskujen lisävaruste-esitteeseen 300672

Lisävarusteet
Hyödynnä laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla.


