
ULTRA® MAX II Profesjonelle  
elektriske høytrykk (Airless) sprøyter

ARBEID SMARTERE: Du kan strømlinje din bedrift med Bluelink™: Du kan når som helst og hvor  
som helst se plasseringen og tilstanden til din sprøyte og malingsbeholdningen.

KOMFORT HELE DAGEN, KONTROLL og EKSEPSJONELL FINISH: Du kan fullfør jobbene dine  
med mindre anstrengelse takket være ProContractor PC pistolens innovative design.

PÅLITELIGHET I HVERDAGEN: Graco Endurance, bransjens beste pumpe, er nå blitt enda bedre  
med ProConnect™ 2, Vortex (Extreme) Maxlife™ på ProContractor og Ironman serien & Quikpak™.

DU KAN STOLE PÅ AT GRACO VIL IVARETA  
BEDRIFTEN DIN OG DENS OMDØMME

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

Painter - Professional Airless Applications

Bransjestandarden for høytrykks (Airless) sprøyting av maling



ULTRA® MAX II Elektriske airless sprøyter
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Det er ingen ting som kan måle seg med en Graco  
elektrisk sprøyte

Gracos Ultra Max malesprøyter gir deg den pålitelige sprøytingen, ytelsen og 
produktiviteten som du er på jakt etter. De er 100% fabrikktestet og utprøvd i felten 
og er en solid investering støttet av en omfattende garanti.

Velg den riktige elektriske sprøyten med størrelsen og funksjonene som du trenger 
for å gjøre jobben riktig, gang på gang..

STANDARD SERIE:
Pålitelighet i hverdagen for jobber i nye privatboliger og 
oppussingsjobber

PROCONTRACTOR SERIEN:
Arbeid smartere for å fullføre jobber i større bolig- og 
næringsbygg

IRONMAN SERIEN:
For de krevende, store jobbene i nærings- og 
industribygg

ER DU USIKKER PÅ HVILKEN SPRØYTE SOM PASSER TIL DINE ARBEIDSOPPGAVER? 
SNAKK MED EN EKSPERT FRA GRACO OG DISKUTER SVARENE DINE PÅ FØLGENDE 
SPØRSMÅL:

• Hvor mange liter/gallons kommer du til å sprøyte i uken?

• Hva slags slangelengder kommer du til å bruke?

• Hvor mange pistoler kommer du til å bruke og med hvilke dysestørrelser?

• Hvilke materialtyper skal du sprøyte?

• Hvilke type jobber vil du gi tilbud på?

Rådene fra eksperten vil sikre at du velger den riktige Ultra Max sprøyten til hver jobb.

for profesjonelle malere

DET MEST LETTVINTE 
VEDLIKEHOLDET

DU KAN STRØMLINJE FIRMAET 
DITT MED BLUELINK APPEN

DE MEST HOLDBARE
PUMPENE SOM NOENSINNE  

ER PRODUSERT



graco.com/bluelink

ULTRA® MAX II

•  Hvor hver sprøyte befinner seg og 
den daglige produktiviteten

•  Om jobbene holder tidsplanen og  
om mannskapet på arbeidsplassen  
har bekymringer

•  Om sprøytene er riktig vedlikeholdt 
pluss alt nødvendig forebyggende 
vedlikehold som skal utføres

•  Om det er nødvendig å skaffe 
materialer eller forsyninger

Hver ULTRA MAX elektriske 
sprøyte har fordelen av denne 
innovative administrasjonsappen 
som gjør at entreprenørene alltid 
kan se:

DU KAN STRØMLINJE BEDRIFTEN DIN MED BLUELINK™

Avgift til den lokale dataleverandøren kan være nødvendig.

LAST NED VÅR GRATIS
BLUELINK™ APP

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

appen for iOS eller Android.

SPOR HVER
SPRØYTE

SE JOBBENS
FREMSKRITT

FÅ MAKSIMAL
OPPETID 

Legg inn forebyggende 
vedlikeholdsplaner og 

motta påminnelser

Sørg for at sprøyten  
din er klar til hver jobb

Kontinuerlig tilgang  
til produktivitetsfakta  
og rapportering hvor  
du enn befinner deg

Sørg for presis levering  
av nødvendige materialer

Se eksakte plasseringer  
og timeproduktivitet

Færre fysiske besøk  
på arbeidsstedene

Du kan nå spore hver eneste sprøyte, slik at du ser hvor de befinner seg 
og timeproduktiviteten. Du kan følge fremskrittene i hver jobb og sikre 
presis levering av nødvendige materialer.

Du kan i tillegg oppnå maksimal sprøytetid ved å legge inn forebyggende 
vedlikeholdsplaner og motta påminnelser om vedlikehold.

INGEN MÅNEDLIGE AVGIFTER

BlueLink™ administrasjonsapp
Enkel administrasjon av din malerbedrift



ULTRA® MAX II

Endurance™ pumpene: 
Holdbarhet på nytt nivå

ULTRA MAX elektriske sprøyter er 
utstyrt med Endurance™ pumper, 
de kraftigste og mest pålitelige 
pumpene på markedet med minst 
2x mer levetid enn markedets 
nestleder.

De har V-Max blå pakninger som 
leverer mer sprøyteytelse, mens 
det nye og eksklusive MaxLife™ 
EXTREME-belegget gir lang levetid 
og de laveste kostnadene for eieren.

Endurance™ pumpene kan sprøyte 
den største variasjonen av belegg 
takket være en overdimensjonert 
klaring for maksimal ytelse.

De tillater også lettvint, modulært 
vedlikehold takket være funksjoner 
slik som demonteringssystemet 
for ProConnect pumper, lettvint 
vedlikehold av QuikAccess 
inntaksventilen og QuikPak V-Max 
blå patron pakninger.

Det beste er nå blitt enda bedre

ProContractor og IronMan serien har fordelen av 
Endurance Vortex pumpen med spiralformet design som 
roterer for å eliminere sidebelastning.

Overdimensjonerte væskekanaler leverer strømning med 
høy hastighet for å roterer stemplet, jevnt fordelt slitasje 
gir forlenget levetid og pumpen bruker 360 grader med 
slitasjeflate for å levere eksepsjonelt lang levetid.

Endurance™ Vortex pumpen

Endurance™ Vortex MaxLife™
EXTREME pumpen

MaxLife™ belegget på ProContractor og IronMan forbedrer 
tiden mellom pakningskift med 6x. EXTREME MaxLife 
pumpestangen har den mest slitesterke slitasjeflaten 
noensinne takket være en merkebeskyttet slitasjebestandig 
kompositt; som gir stangen 3x lengre levetid enn MaxLife.

Endurance  
Chromex™ pumpen

Endurance Vortex 
MaxLife pumpen

Endurance Vortex  
MaxLife Extreme pumpen

Elektriske airless sprøyter
for profesjonelle malere

Varer 2x lengre enn 
konkurrerende pumper

Tre ganger lengre levetid 
for stempelstangen – 
og bransjens laveste 

vedlikeholdskostnader

6x lengre mellom  
hvert pakningskift



graco.com/electricsprayers

Standard Series

Arbeid smartere, fullfør flere store jobber  
i boligbygninger og næringsbygninger

Større malejobber krever den kjente kvaliteten og ytelsen til Gracos  
store elektriske sprøyter i Standard serien for å utføre kvalitetsarbeid, 
gang på gang.

Contractor PC-pistol
•  Finish av beste kvalitet med de entreprenør-foretrukne 

grønne
• Jobben fullføres raskere og med mindre anstrengelse
•  Lav vekt, meget lett på avtrekkeren & lettvint justering 

av avtrekkerens lengde
•  Toolles nåleskift av ProConnect patrondesign

MaxPower™ børsteløs DC motor
•  Børsteløs design med høyt dreiemoment leverer 

ytelse med livslang garanti

Advantage Drive™

•  Slitesterke presisjonsgir sørger for lang levetid 
samt stillegående drift

• Livslang garanti!

Easy Out™ pumpefilter
•  Stor filterflate på 126 kvadratcentimeter  

reduserer tilstopping av dysen, og sikrer høy 
kvalitet på resultatet

• Vertikalt filter fjernes med mindre søl

Slitesterk fylleventil
•  Vedlikeholdsfri design som tåler dumping ved  

høyt trykk

WatchDog™ pumpebeskyttelse
•  Stenger av malingen automatisk når det er tomt  

for maling
• Forhindrer tørrkjøring av pumpen
•  Sørger for minimalt tap av materiale og søl hvis 

slangen skades

FastFlush™ 2
•  Driver motorhastigheten raskere enn noensinne og gir 

6x raskere rengjøring med halvt vannforbruk
•  Bruk mindre tid på rengjøring og mer tid på sprøyting

BlueLink™ administrasjonsapp
•  Mål produktiviteten på hver jobb - kontinuerlig tilgang, 

hvor du enn befinner deg!
•  Du kan spore en eller flere jobber og se det totale 

fremskrittet
•  Kun fakta! Bruk dataen til å beregne framtidige jobber 

og vedlikeholdsintervaller for utstyret

SmartControl™ 4.0 med ProGuard
•  Leverer det beste resultatet; den laveste dødsonen 

ved alle trykk
•  ProGuard beskytter mot akutt strømøkning og 

skadelig strøm

Endurance™ pumpe
•  Chromex stang, hylse i rustfritt stål og V-Max blå 

pakninger gir 2x lengre levetid enn konkurrentene
• Long Life V-Max blå pakninger
•  QuikPak gir en enkel modulær løsning for 

reparasjoner – Skift ut alle pakninger i pumpen på 
2 minutter
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Endurance™ Vortex MaxLife™ pumpen
•  Med banebrytende MaxLife™ belegg som gir lengre 

levetid – 6x lengre mellom pakningskift
•  Innovativ teknologi med en roterende Vortex stang  

gir et roterende stempel med den lengste levetiden 
som sørger for jevn og konsekvent belastning

QuikReel™ slangesystem med 15 meter slange
•  Slangeguiden eliminerer vridning, knekk og opprulling 

mens brukt av en enkeltperson
• Slangen er alltid tilkoblet!
•  Bruk kun slangen som er nødvendig – resten holdes  

på trommelen

ProContractor serien

Arbeid smartere, fullfør flere store jobber 
i boligbygninger og næringsbygninger

Hvis du ønsker deg mer en standarden, vær snill mot deg selv. Velg den 
oppgraderte utgaven av ProContractor. Alt det gode fra Standard serien, 
pluss mer!

En rekke nye og praktiske funksjoner og teknologier får deg til å jobbe 
smartere, raskere og med mindre anstrengelse.

Sprøytene i ProContractor serien har  
i tillegg alle de samme funksjonene som  
på Standard serien:

•  NYHET BlueLink jobb- og 
sprøyteadministrasjonsapp

• NYHET SmartControl 4.0 med ProGuard

• NYHET FastFlush 2

• NYHET Contractor PC sprøytepistol

• Easy Out filtermanifold

• Precision Advantage Drive

• MaxPower motor

• Slitesterk fylleventil

• Vogn med robust og slitesterk design

Tydelig LED-skjerm
En enklere måte å overvåke og beskytte dine 
investeringer på ved hjelp av den lettleste LED-skjermen 
som viser jobb/levetid/liter-teller og selvdiagnostikken

ProConnect™ 2
• Eliminerer kostbar nedetid på arbeidsstedet
•  Rask og lettvint utskifting av pumpen med en 

reservepumpe – på jobben
• Pinneløs design som ikke krever bruk av verktøy

Crush-Proof inntaksfilter
• Meget slitesterkt, tåler de hardeste støt
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For de krevende, store jobbene i nærings- og industribygg

Hvis du ønsker mer krefter, bedre holdbarhet, lengre levetid, velg Ultra Max 1095 
IronMan. Den kraftigste på arbeidsstedet.

De elektriske sprøytene i IronMan serien er bygget for regelmessig håndtering  
av krevende situasjoner på store arbeidsplasser, dag inn, dag ut! Pumpen med  
den lengste levetiden noensinne, ingen punkterte dekk mer!

IronMan serien

Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME pumpen
•  Med den banebrytende MaxLife Extreme teknologien 

og den lengste levetiden av alle sprøyter
•  Et roterende stempel som sørger for jevnt fordelt 

slitasje – og sikrer derved jevn og konsekvent 
belastning for å oppnå den lengste levetiden

•  QuikPak gir en enkel modulær løsning for reparasjoner 
– Skift ut alle pakninger i pumpen på 2 minutter

IronMan Series sprSprøytene i IronMan 
serien inneholder også alle funksjonene  
til Standard serien:

•  NYHET BlueLink jobb- og 
sprøyteadministrasjonsapp

• NYHET SmartControl 4.0 med ProGuardd

• NYHET FastFlush 2

• NYHET Contractor PC sprøytepistol

• Easy Out filtermanifold

 • Precision Advantage Drive

 • MaxPower motor

• Slitesterk fylleventil

• Vogn med robust og slitesterk design

ProConnect™ 2
• Eliminerer kostbar nedetid på arbeidsstedet
•  Rask og lettvint utskifting av pumpen med en 

reservepumpe – på jobben
• Pinneløs design som ikke krever bruk av verktøy

Crush-Proof inntaksfilter
• Meget slitesterkt, tåler de hardeste støt

Punkteringssikre dekk
• Lett og slitesterk komposittfelg
•  Disse dekkene kan ikke punkteres av spiker,  

skruer eller andre skarpe og spisse gjenstander
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Tekniske spesifikasjoner

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

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykketidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel. 
For mer informasjon om Gracos intellektuelle eiendomsrett, se www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.

Graco Inc. er ISO 9001-sertifisert.

Modellnavn: ULTRA MAX II
STANDARD

ULTRA MAX II
PROCONTRACTOR

ULTRA MAX II
IRONMAN

695 795 1095 695 795 1095 1095

SPESIFIKASJONER

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

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

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

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

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

Max. strømning - l/min (gpm) 3,6 4,1 4,5 3,6 4,1 4,5 4,5

Max. trykk - bar 227 227 227 227 227 227 227

Motoreffekt - kW (HK) 1,3 1,5 1,65 1,3 1,5 1,65 1,65

Temperaturinnstilling
Vekt - kg 43 45 55 50 52 64 56

EGENSKAPER
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-skjerm X X X

Hydraulisk manometer 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

Sylinder Hard  

krom

Hard  

krom

Hard  

krom
MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife

Steinfanger Standard Standard Standard CrushProof CrushProof CrushProof CrushProof

TiltBack X X X X X X X

QuickReel X X X

Punkteringssikre dekk X

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

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

Verktøy X* X* X*

Alle innkjøp fra Graco inkluderer 
førsteklasses kundeservice.

©2019 Graco Distribution BV  300713NO (rev.C)  03/19  Trykt i Europa.
Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifiseringsformål, og er varemerker for sine respektive eiere. 
For mer informasjon om Gracos intellektuelle eiendomsrett, se www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.

Maskinen leveres klar til bruk:

Vil du vite mer? Se vår brosjyre Høytrykkstilbehør 300672

Tilbehør
Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør.

Elektriske airless sprøyter
for profesjonelle malere


