
ULTRA® MAX II airless festékszóró  
berendezések szakembereknek

DOLGOZZON HATÉKONYABBAN: Korszerűsítse vállalkozását a Bluelink™ alkalmazással: legyen mindig 
információja arról, hogy a festékszórói éppen hol és milyen állapotban vannak, és hogy vannak ellátva festékkel.

KÉNYELEM ÉS KONTROLL EGÉSZ NAP, KIVÉTELES FELÜLETI MINŐSÉGGEL: Gyorsabban dolgozhat,  
de kevesebb fáradtsággal, a ProContractor PC pisztolyok innovatív kialakításának köszönhetően.

MEGBÍZHATÓSÁG A MINDENNAPOKBAN: Az ágazat legjobb szivattyúja, a Graco Endurance még jobb lett 
a ProConnect™ 2, a ProContractor és az Ironman sorozatoknál a Vortex (Extreme) Maxlife™ valamint a Quikpak™ 
technológiáknak köszönhetően.

BÍZZA RÁ ÜZLETI VÁLLALKOZÁSÁT  
ÉS JÓHÍRNEVÉT A GRACO-RA

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

Festők - professzionális airless alkalmazások

Az ágazati standard az Airless technikával történő festékszórás területén



ULTRA® MAX II Elektromos, airless festékszóró berendezés

SZ
AB

AD
AL

M
AZ

TA
TÁ

S 
AL

AT
T

SZ
AB

AD
AL

M
AZ

TA
TÁ

S 
AL

AT
T

SZ
AB

AD
AL

M
AZ

TA
TÁ

S 
AL

AT
T

Semmi sem olyan, mint egy Graco elektromos festékszóró

A Graco Ultra Max festékszórók rendelkeznek azzal a megbízhatósággal, szórási 
teljesítménnyel és termelékenységgel, amelyet a felhasználók megkövetelnek. 
A 100%-ig gyárilag tesztelt, a terepen bevált, és a komoly és teljes garanciával 
rendelkező készülékek jó és stabil befektetések.

Válasszon megfelelő típusú, méretű és a szükséges funkciókkal rendelkező 
elektromos festékszórót ahhoz, hogy minden alkalommal jó munkát végezhessen.

STANDARD SOROZAT:
Megbízható működés a mindennapos használat során 
az új lakóházi és újrafestési munkáknál.

PROCONTRACTOR SOROZAT:
Dolgozzon hatékonyabban ahhoz, hogy el tudjon 
vállalni több nagyobb lakóházakon vagy kereskedelmi 
létesítményeken végzett munkát.

IRONMAN SOROZAT:
A kereskedelmi és ipari jellegű létesítményeken, 
kemény feltételek mellett végzett nagyobb munkákhoz.

NEM TUDJA ELDÖNTENI, HOGY AZ ADOTT KÖVETELMÉNYEKHEZ MELYIK 
FESTÉKSZÓRÓ LENNE A LEGALKALMASABB? BESZÉLJEN EGY GRACO-
SZAKÉRTŐVEL, AKI VÁLASZOKAT TUD ADNI A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKRE:

• Heti szinten hány liter anyag szórását tervezi?

• Milyen hosszúságú tömlőkkel fog dolgozni?

• Hány pisztollyal fog szórni és milyen méretű fúvókákkal?

• Milyen anyagokat fog szórni?

• Milyen típusú munkákat kíván elvállalni?

A szakértői tanácsnak köszönhetően mindig biztosan ki tudja majd választani az adott 
feladatoknak megfelelő típusú Ultra Max festékszórót.

a profi szakemberek számára

LEGEGYSZERŰBB 
KARBANTARTÁS

KORSZERŰSÍTSE 
VÁLLALKOZÁSÁT A BLUELINK 

ALKALMAZÁSSAL

A LEGTARTÓSABB SZIVATTYÚK
MINDEN EDDIGIEK KÖZÜL



graco.com/bluelink

ULTRA® MAX II

•  Mindegyik festékszóró tartózkodási 
helye és napi teljesítménye

•  A terv szerint haladnak-e a munkák  
és zavarja-e bármi a munkavégzőket

•  A festékszórók megfelelő 
karbantartásának valamint a megelőző 
karbantartás szükségességének az 
ellenőrzése

•  Van-e szükség anyagutánpótlásra vagy 
bármilyen más kellékre

Ez az új távfelügyeleti alkalmazás 
lehetővé teszi a kivitelezők számára 
azt, hogy bárhonnan hozzá tudjanak 
férni az ULTRA MAXelektromos 
festékszórók mindegyike esetében 
a következő információkhoz:

KORSZERŰSÍTSE VÁLLALKOZÁSÁT A BLUELINK™ ALKALMAZÁSSAL

A helyi adatátviteli díjak érvényesek.

TÖLTSE LE AZ INGYENES
BLUELINK™ ALKALMAZÁST

Látogasson el awww.graco.com/BlueLink webhelyre
és töltse le iOS vagy Android rendszerre a BlueLink™

alkalmazást.

KÖVESSE  
A FESTÉKSZÓRÓK

MINDEGYIKÉT

 
KÖVESSE A

MUNKAFOLYAMATOT

HASZNÁLJA KI  
A LEHETŐ 

LEGJOBBAN A GÉPET 

Ütemezze be a megelőző 
karbantartási műveleteket, 
amelyek esedékességéről 

riasztást kaphat 

Biztosítsa, hogy  
a festékszóró bármilyen 

feladatra mindig  
készen álljon

Bárhonnan lekérdezhető 
termelékenységi adatok  

és jelentések

Biztosítsa mindig  
a megfelelő 

anyagutánpótlást

Ismerje a gépek pontos 
tartózkodási helyét  

és termelékenységét

Csökkentse a helyszíni 
kiszállások számát

Most már mindegyik festékszórójának működése nyomon követhető, és 
ismerhetők azok pontos tartózkodási helyei és az órára lebontott teljesítményük is. 
A munkafolyamatok mindegyike követhető és a megfelelő anyagutánpótlás mindig 
biztosítható.

A megelőző karbantartások beütemezésével és az ezek elvégzésére figyelmeztető 
riasztásokkal maximalizálhatja a szórási időt.

HAVIDÍJ NÉLKÜL

BlueLink™ távfelügyeleti alkalmazás
Egy egyszerű módszer a festéssel foglalkozó cégek ügyvitelének áttekintésére



ULTRA® MAX II

Endurance™ szivattyúk: 
Tartósság újabb fokon

Az ULTRA MAX elektromos 
festékszórókba a piacon elérhető 
legerősebb és legmegbízhatóbb 
Endurance™ szivattyúk vannak 
beszerelve, amelyek legalább kétszer 
hosszabb üzemidőt biztosítanak, mint 
a következő vezető márka szivattyúi. 

A V-Max Blue tömítéseknek 
köszönhetően nagyobb a szórási 
teljesítmény, miközben az új és 
exkluzív MaxLife™ EXTREME 
bevonat hosszú élettartamot biztosít 
a lehető legalacsonyabb fenntartási 
költségekkel.

Az Endurance™ szivattyúk 
nagyméretű belső járatai lehetővé 
teszik a lehető legkülönfélébb 
bevonóanyagok szállítását, és 
maximális teljesítmény nyújtanak. 

Ezen túlmenően, a ProConnect 
szivattyú-eltávolító rendszernek, 
a könnyen javítható QuickAccess 
szívószelepnek, a QuikPak V-Max 
Blue Cartridge tömítéseknek és a 
többi tulajdonságaiknak köszönhetően 
egyszerűen és modulárisan javíthatók.

A legjobb még jobb lett

Az IronMan sorozathoz tartozó ProContractor készülékeknél 
előnyösen érvényesülnek az Endurance Vortex szivattyú 
tulajdonságai, amelyeknél az egyoldalú terhelést meggátolja 
a rotációs kialakítás.

A nagyméretű járatok biztosítják a dugattyú forgatásához 
szükséges nagysebességű folyadékáramlást, az egyenletes 
kopásnak köszönhetően növekszik az üzemi élettartam és 
a szivattyú a teljes 360 fokos kopási felületével kivételesen 
hosszú hasznos élettartamot biztosít.

Endurance™ Vortex szivattyú

Endurance™ Vortex MaxLife™
EXTREME szivattyú

A ProContractor és IronMan sorozatoknál a MaxLife™ 
bevonat a hatszorosára növeli két újratömítés között 
az üzemidőt. Az EXTREME MaxLife szivattyúrúd 
a védjegyezett kopásálló kompozitnak köszönhetően 
a lehető legtartósabb kopási felülettel rendelkezik, és 
ennek köszönhetően a rúd élettartama háromszorosa 
a MaxLife gépeken lévő rudakénak.

Endurance Chromex™ 
szivattyú

Endurance Vortex 
MaxLife szivattyú

Endurance Vortex MaxLife 
Extreme szivattyú

Elektromos, airless festékszóró berendezés
a profi szakemberek számára

Kétszer hosszabb 
élettartam, mint a 

konkurens szivattyúknál

A szivattyúrúd élettartama 
háromszor hosszabb, 

ezzel a legalacsonyabb 
fenntartási költségeket 

kínálva az ágazaton belül

Hatszor hosszabb üzemidő 
két újratömítés között.



graco.com/electricsprayers

Standard sorozat

Dolgozzon hatékonyabban, hogy el tudjon vállalni 
több nagyobb lakóházon vagy kereskedelmi 
létesítményen végzett munkát

Ahhoz, hogy a nagyobb projekteknél is minden alkalommal jó munkát 
végezhessen, szükség van arra a minőségre és teljesítményre, amellyel 
a Graco Standard sorozatához tartozó nagyobb méretű elektromos 
festékszórók már bizonyítottan rendelkeznek.

Contractor PC szórópisztoly
•  A legjobb felületi minőség a kivitelezők által 

előnyben részesített zöld alacsony nyomású (LP) 
fúvókáknak köszönhetően 

•  Gyorsabb munkavégzés kevesebb fáradtsággal
•  Könnyű szerkezet, a ravasz könnyen behúzható és 

a hosszúsága állítható
•  A ProConnect rendszernek köszönhetően a tűcsere szerszám 

nélkül elvégezhető

MaxPower™ szénkefe nélküli  
egyenáramú motor
•  A nagy nyomatékú, szénkefe nélküli kialakítás 

nagy teljesítményt biztosít egész élettartamra szóló 
garanciával

Advantage Drive™

•  Az erős igénybevételre tervezett precíziós hajtómű 
hosszú élettartamot biztosít, amely csendes 
működéssel párosul.

•  Teljes élettartamra szóló garancia!

Easy Out™ szivattyúszűrő
•  A nagy (125 négyzetcentiméteres) szűrőfelületnek 

köszönhetően a fúvókák kevesebbszer tömődnek 
el, és a kiváló minőségű fedés is biztosított.

•  A vertikális szűrő eltávolítható, így a csere 
kevesebb piszokkal jár 

Nagy igénybevételre tervezett töltőszelep
•  Karbantartást nem igénylő kialakítás, mely ellenáll 

a nagy nyomáson történő ürítésnek

WatchDog™ szivattyúvédelmi rendszer
•  A festék kifogyásakor automatikusan kikapcsolja 

a festékadagolást
•  Megakadályozza, hogy a szivattyú üresjáratban 

dolgozzon
•  A minimálisra csökkenti az anyagveszteséget és 

a rendetlenséget tömlősérülés esetén

FastFlush™ 2
•  Még nagyobb motorfordulatszám – a berendezés hatszor 

gyorsabban tisztítható, feleannyi elhasznált vízmennyiséggel
•  Töltsön kevesebb időt a tisztítással és többet szórással

BlueLink™ távfelügyeleti alkalmazás
•  A termelékenységre vonatkozó információk mindig 

elérhetők, teljesen függetlenül az Ön tartózkodási helyétől!
•  Nyomon követhet egy vagy több munkát és képet kaphat az 

általános előrehaladásról
•  Maradjon a tényeknél! Használja fel az adatokat a jövőbeli 

munkák és a karbantartási időközök felbecslésére

SmartControl™ 4.0 ProGuard 
nyomásszabályozó
•  A legjobb felületi minőség – egyenletes szóráskép 

bármilyen szórási nyomáson, nyomásingadozások nélkül 
•  A ProGuard védelmet biztosít az áramingadozással szemben

Endurance™ szivattyú
•  A Chromex rúdnak, a rozsdamentes acél hüvelynek és 

a V-Max Blue tömítéseknek köszönhetően az élettartam 
kétszer hosszabb, mint a konkurens márkáknál

•  Hosszú élettartamú V-Max Blue tömítések
•  Egyszerű és moduláris javítás a QuikPak technológiának 

köszönhetően – a szivattyú összes tömítése két perc alatt 
kicserélhető
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Endurance™ Vortex MaxLife™ szivattyú
•  A forradalmi MaxLife™ bevonat 6-szor hosszabb 

üzemidőt biztosít két újratömítés között
•  A forgó dugattyús innovatív Vortex Rotating Rod 

technológia hosszabbra nyújtja az élettartamot, 
valamint egyenletes és folyamatos adagolást biztosít

QuikReel™ tömlőkezelő rendszer  
15 méteres tömlővel
•  A tömlővezetőnek köszönhetően a tömlő csavarodása, 

megtörése és tekeredése elkerülhető, így a munkához 
egy személy is elegendő

•  A tömlő mindig csatlakoztatva van!
•  Csak a szükséges hosszúságú tömlővel kell dolgozzon 

– a többi maradhat a tartószerkezeten

ProContractor sorozat

Dolgozzon hatékonyabban, hogy el tudjon vállalni 
több nagyobb lakóházon vagy kereskedelmi 
létesítményen végzett munkát

Áldozzon többet önmagára, ha többre vágyik a standard színvonalnál. 
Válassza a ProContractor továbfejlesztett verzióját. Rendelkezik a Standard 
sorozat összes jó tulajdonságával, sőt, még annál többel is! 

Próbálja ki azokat a csak a Graco gépekre jellemző funkciókat, amelyeknek 
köszönhetően Ön és csapata több munkát lesz képes befejezni, kevesebb 
fáradtsággal. 

A ProContractor sorozathoz tartozó 
festékszórók rendelkeznek mindazokkal  
a funkciókkal, mint a Standard sorozat is:

•  ÚJ BlueLink munka- és festékszóró-felügyeleti 
alkalmazás 

•  ÚJ SmartControl 4.0 ProGuard 
nyomásszabályozóval

•  ÚJ FastFlush 2

•  ÚJ  Contractor PC szórópisztoly

•  Könnyen kivehető szűrő

 •  Precision Advantage Drive

 •  MaxPower motor

•  Erős igénybevételre tervezett töltőszelep

•  Robosztus, tartósra tervezett kocsi

Fényes LED kijelző
A LED kijelző segítségével a befektetése egyszerűbben 
védhető és követhető, amelyről a munka/élettartam/
literszámláló és az öndiagnosztikai paraméterek 
könnyen leolvashatók

ProConnect™ 2
•  A költséges leállások elfelejthetők
•  A szivattyú gyorsan és egyszerűen a helyszínen 

kicserélhető
•  A csapszeg nélküli kialakításnak köszönhetően a csere 

szerszámok nélkül elvégezhető

Horpadásálló bemeneti szűrő
•  Rendkívül tartós, a legkeményebb ütéseknek is ellenáll
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A kereskedelmi és ipari jellegű létesítményeken,  
kemény feltételek mellett végzett nagyobb munkákhoz.

Válassza az Ultra Max 1095 IronMan gépet, ha nagyobb TELJESÍTMÉNYT, 
TARTÓSSÁGOT és hosszabb élettartamot akar. Megbirkózik a legkeményebb 
munkafeltételekkel is. 

Az IronMan sorozathoz tartozó elektromos festékszórókat úgy tervezték, hogy 
a nagyméretű helyszínekre jellemző kemény munkakörülmények között is helytálljanak. 
A leghosszabb élettartamú szivattyú minden eddigi közül. A gumidefektek elfelejthetők!

IronMan sorozat

Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME 
szivattyú
•  A forradalmi MaxLife Extreme technológia a lehető 

leghosszabbra növeli mindegyik festékszóró üzemi 
élettartamát

•  Egyenletesen kopó forgó dugattyú – az egyenletes  
és folyamatos terhelés hosszú élettartamot biztosít

•  Egyszerű és moduláris javítás a QuikPak 
technológiának köszönhetően – a szivattyú összes 
tömítése két perc alatt kicserélhető

Az IronMan sorozathoz tartozó 
festékszórók rendelkeznek mindazokkal  
a funkciókkal, mint a Standard sorozat is:

•  ÚJ BlueLink munka- és festékszóró-felügyeleti 
alkalmazás 

•  ÚJ SmartControl 4.0 ProGuard 
túlfeszültségvédővel

•  ÚJ FastFlush 2

•  ÚJ  Contractor PC szórópisztoly

•  Könnyen kivehető szűrő 

 •  Precision Advantage Drive hajtás

 •  MaxPower motor

•  Erős igénybevételre tervezett töltőszelep

•  Robosztus, tartósra tervezett kocsi

ProConnect™ 2
•  A költséges leállások elfelejthetők
•  A szivattyú gyorsan és egyszerűen a helyszínen 

kicserélhető
•  A csapszeg nélküli kialakításnak köszönhetően a csere 

szerszámok nélkül elvégezhető

Horpadásálló bemeneti szűrő
•  Rendkívül tartós, a legkeményebb ütéseknek is ellenáll

Defektmentes abroncsok
•  Könnyű és tartós kompozit felni
•  A gumiabroncsok nem szakíthatók át szögekkel, 

csavarokkal vagy más éles törmelékkel



ULTRA® MAX II

Műszaki adatok

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

Az ebben a dokumentumban minden leírt és megjelenített adat legfrissebb termékinformációkon alapul és mindenki számára elérhető. A Graco az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja. 
A Graco szellemi tulajdonra vonatkozó további információkért a www.graco.com/patent vagy www.graco.com/trademarks című webhelyet keresse fel.

A Graco rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal.

Modell neve: ULTRA MAX II
STANDARD

ULTRA MAX II
PROCONTRACTOR

ULTRA MAX II
IRONMAN

695 795 1095 695 795 1095 1095

MŰSZAKI ADATOK
Rendelési számok: EU - 230 V 17E632 17E639 17E646 17E635 17E642 17E647 17E650

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

Rendelési számok: UK - 110V 17E634 17E641 - 17E637 17E644 - -

Max. fúvókaméret: 1 pisztoly 0,031" 0,033" 0,035" 0,031" 0,033" 0,035" 0,035"

Max. fúvókaméret: 2 pisztoly 0,023" 0,025" 0,027" 0,023" 0,025" 0,027" 0,027"

Max. áramlási sebesség l/perc (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)

Max. nyomás - bar (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Motorteljesítmény - kW (LE) 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)

Hőmérsékleti beállítás
Tömeg - kg (lb) 43 (94) 45 (98) 55 (120) 50 (111) 52 (115) 64 (141) 56 (121)

JELLEMZŐK
BlueLink X X X X X X X

SmartControl ProGuard túlfeszültségvédővel 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

LED kijelző X X X

Hidraulikus nyomásmérő X X X X

FastFlush X X X X X X X

WatchDog X X X X X X X

Endurance szivattyú
X X X

Endurance 

Vortex

Endurance 

Vortex

Endurance 

Vortex
Endurance Vortex

ProConnect X X X X

Dugattyúrúd Chromex Chromex Chromex MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife Extreme

Hüvely Kemény- 

króm

Kemény- 

króm

Kemény- 

króm
MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife

Kőfogó Standard Standard Standard Horpadásálló Horpadásálló Horpadásálló Horpadásálló

TiltBack X X X X X X X

QuickReel X X X

Defektmentes abroncsok X

ÖSSZETÉTEL
Fúvókák LP517 + LP621 LP517 + LP621 LP517 + LP621

Fúvókatartó RAC X - 246215 RAC X - 246215 RAC X - 246215

Szórópisztoly Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043

Pisztolyszűrő (mesh) Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032

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

Szerszámok X* X* X*

Minden Graco termékhez  
első osztályú ügyfélkiszolgálás jár.

©2019 Graco Distribution BV  300713HU (rev.C)  03/19  Nyomtatva Európában.
Az összes márkanév és cégjelölés azonosítási célokat szolgálnak és a tulajdonosok bejegyzett védjegyei.  
A Graco szellemi tulajdonra vonatkozó további információkért a www.graco.com/patent vagy www.graco.com/trademarks című webhelyet keresse fel.

Elektromos, airless festékszóró berendezés
a profi szakemberek számára

Az egységek teljesen összeállítva,  
használatra készen kerülnek leszállításra:

További részletes információkat keres? Tekintse meg a 300672 számú Airless tartozékok című brosúránkat

Tartozékok
Hozza ki a legtöbbet berendezéséből professzionális tartozékaink használatával!


