ULTRA MAX II Professionele
®

elektrische airless spuittoestellen

De norm binnen de sector voor het airless spuiten van verf

VERTROUW UW BEDRIJF EN REPUTATIE TOE AAN GRACO
BETROUWBAARHEID, ELKE DAG WEER: De Graco Endurance was al de beste pomp in de sector,
maar hij is nu nog beter dankzij ProConnect™ 2, Vortex (Extreme) Maxlife™ op de series ProContractor
en IronMan, en het Quikpak-systeem™.
SLIMMER WERKEN: Laat uw bedrijf slimmer werken met BlueLink™: U weet altijd precies waar
uw spuittoestel is, wat de toestand van het spuittoestel is en hoeveel liter verf er is gespoten.
CONTINU COMFORT, CONTROLE EN EEN UITZONDERLIJKE AFWERKING: Minder vermoeidheid
tijdens het verfspuiten dankzij het innovatieve ontwerp van het ProContractor PC-pistool.
Schilders - Professionele airless toepassingen
ULTRA MAX II 695 / 795 / 1095
®

STANDARD & PROCONTRACTOR -

ULTRA MAX II 1095
®

IRONMAN

Elektrische airless spuittoestellen

ULTRA MAX II
®

voor professionals

Niets werkt beter dan een elektrisch spuittoestel van Graco
De Ultra Max-verfspuittoestellen van Graco bieden precies de betrouwbaarheid,
prestaties en productiviteit die u bij het verfspuiten zoekt. Ze zijn volledig in de
fabriek getest en hebben zich in de praktijk bewezen; een slimme investering
ondersteund door een volledige, uitgebreide garantie.
Kies het optimale elektrische spuittoestel met de juiste grootte en functies voor
uw project, zodat u uw projecten altijd optimaal kunt uitvoeren.
SERIE STANDARD:
Voortdurende betrouwbaarheid voor nieuwbouw- en
overspuitwerkzaamheden
SERIE PROCONTRACTOR:
Slimmer werken voor de afwerking van meer grote
woningbouw- en commerciële projecten
SERIE IRONMAN:
Voor veeleisende, grote commerciële en industriële
projecten

WEET U NIET WELK SPUITTOESTEL PRECIES BIJ UW VEREISTEN PAST?
PRAAT MET EEN EXPERT VAN GRACO EN KOM ERACHTER MET BEHULP
VAN DE VOLGENDE VRAGEN:
• Hoeveel liter per week gaat u spuiten?
• Hoe lang moet de slang zijn?
• Hoeveel pistolen en welke spuittipmaten gaat u gebruiken?
• Welk soort materialen gaat u spuiten?
• Voor welk soorten projecten wilt u het spuittoestel gaan gebruiken?

DE DUURZAAMSTE
POMPEN OOIT

LAAT UW BEDRIJF SLIMMER
WERKEN MET DE APP BLUELINK

OCTROOI AANGEVRAAGD

OCTROOI AANGEVRAAGD

OCTROOI AANGEVRAAGD

Met het deskundige advies van onze experts weet u zeker dat u het juiste
Ultra Max-spuittoestel voor elk project kiest.

EENVOUDIG ONDERHOUD

ULTRA MAX II
®

App BlueLink™

Eenvoudig uw spuitwerkzaamheden onder controle

Elk elektrisch ULTRA MAXspuittoestel werkt beter
met deze innovatieve app,
omdat aannemers met deze
app precies weten:
•	Waar elk toestel is en wat de dagelijkse
productiviteit van elk toestel is
•	Of het project op schema ligt en of
uw mensen op de werklocatie tegen
eventuele problemen aanlopen
•	Of de spuittoestellen op de juiste
manier worden onderhouden (inclusief
eventueel preventief onderhoud) dat
binnenkort nodig is wordt aangegeven
•	Of er materialen of andere artikelen
nodig zijn?

VOLG ELK
SPUITTOESTEL

VOLG DE
VOORTGANG
VAN ELKE KLUS

OPTIMALISEER
UW WERKTIJD

U bent op de hoogte
van de exacte locatie en
productiviteit per uur

Productiviteitscijfers en
-rapporten op verzoek,
altijd en overal

Minder bezoekjes
aan de werkplek

U weet precies wanneer u
welke materialen
nodig hebt

Stel schema’s voor
preventief onderhoud
op en ontvang
waarschuwingen
Zorg ervoor dat uw
spuittoestel klaar is
voor elke klus

LAAT UW BEDRIJF SLIMMER WERKEN MET BLUELINK™
Volg elk spuittoestel, met locatie en productiviteit per uur. U kunt de voortgang van elk
project volgen, zodat u altijd precies op tijd bent met benodigde materialen.
Bovendien kunt u uw werktijd optimaliseren door schema’s voor preventief onderhoud
op te stellen en onderhoudswaarschuwingen in te stellen.

ZONDER MAANDELIJKSE KOSTEN
Er kunnen datakosten in rekening worden gebracht.

DOWNLOAD DE GRATIS APP
BLUELINK™

Ga naar www.graco.com/BlueLink
en kies de app BlueLink™
voor iOS of Android.

graco.com/bluelink

ULTRA MAX II
®

Elektrische airless spuittoestellen
voor professionals

Endurance™-pompen:
Nog meer duurzaamheid

De beste pompen zijn nu nog beter

DE ELEKTRISCHE ULTRA MAXspuittoestellen zijn uitgerust met
Endurance™-pompen, de meest
robuuste en betrouwbare pompen
op de markt; ze gaan minimaal
twee keer zo lang mee als pompen
van de concurrentie.

De series ProContractor en IronMan zijn uitgerust met
de Endurance Vortex-pomp, waarin een spiraalvormig
ontwerp draait om zijdelingse belasting weg te nemen.

Endurance™ Vortex-pomp

De grote vloeistofdoorlaten zorgen dat de vloeistof met
hoge snelheid stroomt om de zuiger te laten draaien,
gelijkmatige slijtage zorgt voor een langere levensduur en
de pomp gebruikt een slijtageoppervlak van 360 graden
voor een uitzonderlijk lange levensduur.

Hun V-Max Blue-pakkingen leveren betere spuitprestaties, terwijl
de nieuwe exclusieve MaxLife™
EXTREME-coating een langere
levensduur met de laagste eigendomskosten biedt.

Endurance™ Vortex MaxLife™
EXTREME-pomp

De MaxLife™-coating op de ProContractor en IronMan
zorgt dat de fittingen zes keer langer meegaan. De stang
van de EXTREME MaxLife-pomp heeft het meest duurzame
slijtageoppervlak ooit, dankzij onze eigen schuurbestendige
composiet, waardoor de stang 3 keer langer meegaat dan
die van de MaxLife.

De Endurance™-pompen zijn in
staat om de meeste coatings te
spuiten, dankzij de extra grote speling, zodat ze optimale prestaties
bieden.
Bovendien kunnen ze snel modulaire reparaties uitvoeren, dankzij
functies als het ProConnect-pompverwijderingssysteem, het eenvoudig te onderhouden QuikAccess-inlaatventiel en de pakkingen voor de
QuikPak V-Max Blue-patronen.

Endurance Chromex™pomp

Endurance Vortex
MaxLife-pomp

Endurance Vortex
MaxLife Extreme-pomp

Gaat 2 keer langer mee
dan pompen van
de concurrentie

Gaat 6 keer langer mee
tussen vervangingen

De pompstang gaat
3 keer zo lang mee – en
dat zorgt voor de laagste
eigendomskosten in
de sector

Serie Standard
Slimmer werken, meer grote projecten afronden
voor woonhuizen en commerciële gebouwen
Bij grotere verfprojecten kunt u niet zonder de bewezen kwaliteit en prestaties
van de grote elektrische spuittoestellen uit de serie Standard van Graco.
Zo klaart u elke klus.

Contractor PC-pistool

Borstelloze MaxPower™-gelijkstroommotor

•	De beste afwerkingskwaliteit met de Greenverfspuittips met lage druk; de eerste keuze van elke
aannemer
• Sneller werken met minder vermoeidheid
•	Laagste gewicht, de lichtste druk om de trekker over
te halen en afstelling van de lengte van de trekker
•	Naalden zonder gereedschap wisselen, dankzij het
ontwerp van de ProConnect-patroon

•	Borstelloos ontwerp met hoog koppel voor hoge
prestaties en levenslange garantie

Endurance™-pomp
•	De levensduur van de Chromex-stang, de
roestvrijstalen mof en de V-Max Blue-pakkingen is
twee keer langer dan bij de concurrentie
• V-Max Blue-pakkingen met lange levensduur
•	QuikPak biedt een eenvoudige modulaire
reparatieoplossing – Vervang de fittingen van de pomp
binnen 2 minuten

SmartControl™ 4.0 met ProGuard
•	Voor de beste afwerking en de kleinste dode zone bij
elke druk
•	ProGuard beschermt tegen stroompieken en een lage
stroomsterkte

App BlueLink™
•	Meet de productiviteit van elk project - op aanvraag,
altijd en overal!
•	Volg een of meerdere projecten en bekijk de totale
voortgang
•	Alleen de feiten! Gebruik de gegevens bij offertes voor
toekomstige projecten en onderhoudsintervallen voor
uitrusting

Advantage Drive™
•	De zwaar uitgevoerde, nauwkeurig werkende
tandwielen bieden een lange levensduur en een
geruisloze werking
• Levenslange garantie!

Easy Out™-pompfilter
•	Het grote filteroppervlak van 126 cm² zorgt ervoor
dat de spuittip minder snel verstopt raakt en
garandeert een hoogwaardige afwerking
•	Het verticale filter kan worden verwijderd en dat
betekent minder knoeien

Inspuitkraan voor intensief gebruik
•	Dit onderhoudsvrije ontwerp kan materiaal onder
hoge druk afvoeren

WatchDog™-pompbeveiliging
•	De verftoevoer wordt automatisch uitgeschakeld als
de verf op is
• Zo voorkomt u dat de pomp droogloopt
•	Voor minimaal verlies van materiaal en knoeien bij
schade aan de slang

FastFlush™ 2
•	Dit toestel werkt met het hoogste motortoerental,
voor 6 keer sneller reinigen met de helft minder water
•	Minder tijd bezig met schoonmaken en meer tijd om
te spuiten

graco.com/electricsprayers

Serie ProContractor
Slimmer werken, meer grote projecten afronden
voor woonhuizen en commerciële gebouwen
Als u meer dan de standaard zoekt, ga dan nooit voor minder. Kies voor
de upgrade, kies voor de serie ProContractor. Deze serie biedt alle voordelen
van de serie Standard, plus nog veel meer!
Ervaar de functies die alleen Graco kan bieden, zodat u en uw team slimmer
kunnen werken en projecten met minder vermoeidheid kunnen afronden.

Endurance™ Vortex MaxLife™-pomp
•	
Met baanbrekende MaxLife™-coating die een langere
levensduur biedt; hierdoor is de tijd tussen vervangingen
van de fittingen met wel 6 keer toegenomen!
•	
De innovatieve Vortex Rotating Rod-technologie maakt
gebruik van een draaiende zuiger, die de langste levensduur biedt en bovendien gelijkmatiger wordt gevuld

QuikReel™-slangbeheersysteem
met 15 meter slang
•	De slanghaspel zorgt ervoor dat de slang niet kan
draaien, knikken en dat de slang kan worden opgerold
door slechts 1 persoon.
• De slang is altijd aangesloten!
•	Gebruik alleen de slang die u nodig hebt – de rest blijft
op de haspel

Deukbestendige inlaatfilter
•

Bijzonder duurzaam, bestand tegen de hardste klappen

ProConnect™ 2

Helder led-display
Bescherm en volg uw investering nog eenvoudiger,
dankzij het eenvoudig af te lezen led-display waarop
de tellers voor project, levensduur en liters zijn te zien,
samen met diagnosefuncties

Spuittoestellen uit de serie ProContractor
beschikken ook over alle functies van
toestellen uit de serie Standard:
•	
NIEUW App BlueLink voor het beheer van
projecten en spuittoestellen
• NIEUW SmartControl 4.0 met ProGuard
• NIEUW FastFlush 2
• NIEUW Contractor PC-spuitpistool
• Spruitstuk met Easy Out-filter
• Precision Advantage Drive
• MaxPower-motor
• Inspuitkraan voor intensief gebruik
• Robuust en duurzaam onderstel

• Voorkomt dure stilstandtijd tijdens projecten
•	Verwissel de pomp snel en eenvoudig door een
reservepomp - tijdens de werkzaamheden
• Ontwerp zonder pennen maakt gereedschap overbodig

graco.com/electricsprayers

Serie IronMan
Voor veeleisende, grote commerciële en industriële projecten
Als u meer vermogen en duurzaamheid, en een langere levensduur zoekt,
kies dan voor de ULTRA MAX 1095 IronMan. Geschikt voor elk project.
De elektrische spuittoestellen uit de serie IronMan zijn ontwikkeld voor
gebruik bij veeleisende grote projecten - dag in, dag uit! De pomp met
de langste levensduur ooit; nooit meer een lekke band!

Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME-pomp
•	Met baanbrekende MaxLife Extreme-technologie voor
de langste levensduur van een spuittoestel
•	De draaiende zuiger zorgt dat de slijtage gelijkmatig
is, voor een gelijkmatige vulling en de langste
levensduur
•	QuikPak biedt een eenvoudige modulaire
reparatieoplossing – Vervang de fittingen van de
pomp binnen 2 minuten

Lekbestendige banden
• Lichte velg van duurzame composiet
•	Deze banden kunnen niet lek raken door spijkers,
schroeven of ander scherpe voorwerpen

Spuittoestellen uit de serie IronMan
beschikken ook over de functies van
de toestellen uit de serie Standard:
•	
NIEUW App BlueLink voor het beheer van
projecten en spuittoestellen
• NIEUW SmartControl 4.0 met ProGuard
• NIEUW FastFlush 2
• NIEUW Contractor PC-spuitpistool
• Spruitstuk met Easy Out-filter
• Precision Advantage Drive
• MaxPower-motor
• Inspuitkraan voor intensief gebruik
• Robuust en duurzaam onderstel

Deukbestendige inlaatfilter
•

Bijzonder duurzaam, bestand tegen de hardste klappen

ProConnect™ 2
• Voorkomt dure stilstandtijd tijdens projecten
•	Verwissel de pomp snel en eenvoudig door een
reservepomp - tijdens de werkzaamheden
• Ontwerp zonder pennen maakt gereedschap overbodig
graco.com/electricsprayers
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Elektrische airless spuittoestellen
voor professionals

Technische specificaties
Alle toestellen worden voltooid
en spuitklaar geleverd:
Modelnaam:

ULTRA MAX II

ULTRA MAX II

ULTRA MAX II

STANDARD

PROCONTRACTOR

IRONMAN

695

795

1095

695

795

1095

1095

17E632

17E639

17E646

17E635

17E642

17E647

17E650

17E633

17E640

-

17E636

17E643

17E648

-

17E634

17E641

-

17E637

17E644

-

-

0,031"

0,033"

0,035"

0,031"

0,033"

0,035"

0,035"

SPECIFICATIES
Artikelnummers: EU - 230 V
Artikelnummers: IT, DK, CH - 230 V
Artikelnummers: UK - 110V
Max. Maat spuittip: 1 pistool
Max. Maat spuittip: 2 pistolen
Max. Debiet - l/min (gpm)
Max. druk - bar (psi)
Motorvermogen - kW (pk)
Temperatuurinstelling
Gewicht - kg (lbs)
KENMERKEN
BlueLink
SmartControl met ProGuard
Led-display
Hydraulische drukmeter
FastFlush
WatchDog
Endurance-pomp
ProConnect
Zuigerstang
Mof
Filter voor steentjes
TiltBack
QuikReel
Lekbestendige banden
SAMENSTELLING
Spuittips
Tiphouder
Pistool
Pistoolfilter (mesh)
Slang
Gereedschap

0,023"

0,025"

0,027"

0,023"

0,025"

0,027"

0,027"

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)

227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

227 (3300)

1,3 (1,75)

1,5 (2,0)

1,65 (2,2)

1,75 (1,3)

1,5 (2,0)

1,65 (2,2)

1,65 (2,2)

43 (94)

45 (98)

55 (120)

50 (111)

52 (115)

64 (141)

56 (121)

X

X

X

X

X

X

X

4.0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Endurance

Endurance

Endurance

Vortex

Vortex

Vortex

X

X

X

Chromex

Chromex

Chromex

Hard-

Hard-

Hard-

chroom

chroom

chroom

Standard

Standard

Standard

X

X

X

X
X

Endurance Vortex

X

X

X

X

MaxLife

MaxLife

MaxLife

MaxLife Extreme

MaxLife

MaxLife

MaxLife

MaxLife

CrushProof CrushProof CrushProof
X

X

X

X

X

X

CrushProof
X
X

LP517 + LP621

LP517 + LP621

LP517 + LP621

RAC X - 246215

RAC X - 246215

RAC X - 246215

Contractor PC - 17Y043

Contractor PC - 17Y043

Contractor PC - 17Y043

Easy-Out 60 - 287032

Easy-Out 60 - 287032

Easy-Out 60 - 287032

BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794

BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794

BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794

X*

X*

X*

Toebehoren
Haal het maximale uit uw apparatuur met behulp van onze professionele toebehoren.
Wilt u meer informatie over dit product? Raadpleeg onze brochure over airless toebehoren 300672.

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving vooraf wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.
GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com
©2019 Graco Distribution BVBA 300713NL (rev.C) 03/19 Gedrukt in Europa.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.

Bij elke Graco-aankoop geniet u
van een klantenservice
van het hoogste niveau.

