
ULTRA® MAX II  
Profesjonalne elektryczne  
bezpowietrzne urządzenia natryskujące

PRACUJ MĄDRZE: Usprawnij swój biznes dzięki Bluelink™: Możliwość ciągłego 
monitorowania lokalizacji i stanu urządzeń natryskowych oraz zapasu farb.

CAŁODZIENNY KOMFORT, KONTROLA I NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA: Wykonaj 
pracę przy mniejszym wysiłku dzięki innowacyjnej konstrukcji pistoletu ProContractor PC.

MAKSYMALNA NIEZAWODNOŚĆ: Graco Endurance, najlepsza pompa na rynku, stała się 
jeszcze bardziej wydajna dzięki technologiom ProConnect™ 2 i Vortex (Extreme) Maxlife™ 
dostępnym w liniach ProContractor i Ironman oraz Quikpak™.

GRACO ZADBA O TWÓJ BIZNES I TWOJĄ REPUTACJĘ

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

Malarz/ lakiernik - profesjonalny natrysk bezpowietrzny

Standard znany z przemysłu w natryskiwaniu bezpowietrznym



ULTRA® MAX II Elektryczne bezpowietrzne urządzenia natryskujące
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Elektryczne bezpowietrzne urządzenia 
natryskujące Graco nie mają sobie równych

Urządzenia natryskujące Graco Ultra Max zapewniają niezawodność natryskiwania 
oraz osiągi i produktywność, jakich poszukiwałeś. Nasze urządzenia natryskujące, 
w 100% przetestowane w fabryce i sprawdzone w terenie, stanowią pewną 
inwestycję wspieraną pełną i solidną gwarancją.

Wybierz odpowiednie elektryczne urządzenie natryskujące o właściwym rozmiarze 
i funkcjach, aby solidnie wykonać swoją pracę za każdym razem.

SERIA STANDARD:
Niezawodność podczas malowania nowych mieszkań 
oraz remontów

SERIA PROCONTRACTOR:
Pracuj mądrze, aby wykonać więcej zadań w dużych 
lokalach mieszkalnych oraz zleceń komercyjnych.

SERIA IRONMAN:
Do trudnych prac komercyjnych i przemysłowych 
o dużym zasięgu

NIE MASZ PEWNOŚCI, KTÓRE URZĄDZENIE NATRYSKUJĄCE SPEŁNI TWOJE 
WYMAGANIA? POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM GRACO I PODAJ ODPOWIEDZI  
NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

• Ile litrów materiału tygodniowo będziesz natryskiwać?

• Jakiej długości węże będą używane?

• Ilu pistoletów będziesz używać i jakich rozmiarów dysz?

• Jakiego rodzaju materiały będą natryskiwane?

• Jakich zadań będzie podejmował się wykonawca?

Dzięki fachowym poradom zawsze dobierzesz odpowiednie urządzenie Ultra Max.

dla profesjonalistów

NAJŁATWIEJSZA KONSERWACJAUSPRAWNIJ SWÓJ BIZNES 
DZIĘKI APLIKACJI BLUELINK

NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCE
POMPY W HISTORII



graco.com/bluelink

ULTRA® MAX II

•  Lokalizacji i dziennej produktywności 
każdego urządzenia natryskującego.

•  Terminowości wykonania prac oraz 
odczytanie zgłoszeń personelu 
pracującego na miejscu.

•  Prawidłowości konserwacji urządzeń 
natryskujących oraz weryfikację 
potrzeb wykonania rutynowych prac 
serwisowych.

•  Zapotrzebowania na materiały 
eksploatacyjne.

Każde elektryczne urządzenie 
natryskujące ULTRA MAX współpracuje 
z tą innowacyjną aplikacją zarządzającą, 
która umożliwia wykonawcom kontrolę 
z dowolnego miejsca:

USPRAWNIJ SWÓJ BIZNES DZIĘKI BLUELINK™

Możliwe lokalne opłaty za transfer danych.

POBIERZ BEZPŁATNĄ 
APLIKACJĘ BLUELINK™

Przejdź na www.graco.com/BlueLink
i wybierz aplikację BlueLink™

na iOS lub Androida.

ŚLEDŹ KAŻDE
URZĄDZENIE 

NATRYSKUJĄCE

KONTROLUJ POSTĘP
PRAC

MINIMALIZUJ
PRZESTOJE 

Ustaw harmonogramy 
konserwacji 

zapobiegawczej i otrzymuj 
powiadomienia 

Upewnij się, że twój 
agregat jest gotowy 
do wszystkich zadań

Dane dotyczące 
wydajności dostępne 

na żądanie i raportowanie 
z dowolnego miejsca

Upewnij się, że masz 
dostępne wszystkie 
wymagane materiały

Poznaj dokładne lokalizacje 
i wydajność godzinową

Mniej podróży  
do miejsc pracy

Teraz możesz śledzić każde urządzenie natryskujące, aby poznać  
jego lokalizację i produktywność godzinową. Możesz kontrolować 
postępy prac i planować dostawy potrzebnych materiałów.

Masz też możliwość maksymalizacji czasu natryskiwania dzięki  
wyznaczeniu rutynowych przeglądów i odbieraniu komunikatów  
ostrzegawczych.

BEZ ŻADNYCH OPŁAT MIESIĘCZNYCH.

Aplikacja zarządzająca BlueLink™

Prosty sposób zarządzania firmą malarską



ULTRA® MAX II

Pompy Endurance™: 
Nowy poziom wytrzymałości

Elektryczne urządzenia natryskujące 
ULTRA MAX wyposażono w pompy 
Endurance™, czyli najbardziej wy-
trzymałe i niezawodne pompy do-
stępne w sprzedaży, które wystarcza-
ją na co najmniej dwukrotnie dłuższą 
eksploatację niż produkty konkuren-
cyjnej firmy zajmującej drugą pozycję 
na rynku. 

Uszczelnienia V-Max Blue gwarantują 
dłuższe natryskiwanie, a nowa, wyjąt-
kowa powłoka MaxLife™ EXTREME 
zapewnia długi okres eksploatacyjny 
i najniższy koszt utrzymania.

Pompy Endurance™ mogą na-
tryskiwać szeroką gamę powłok 
malarskich dzięki powiększonym 
tolerancjom pozwalającym uzyskać 
maksymalną wydajność. 

Ponadto ich naprawa odbywa się 
w prosty, modułowy sposób dzię-
ki rozwiązaniom takim, jak system 
demontażu pompy ProConnect, ła-
twy w serwisowaniu zawór wlotowy 
QuikAccess i uszczelnienia wkładów 
QuikPak V-Max Blue.

Najlepsze pompy stały się jeszcze lepsze

W linii ProContractor i IronMan zastosowano pompę  
Endurance Vortex o konstrukcji spiralnej eliminującej  
obciążenia boczne.

Nadmiarowe kanały umożliwiają szybki przepływ płynów  
obracających tłok, a równomierne zużycie oznacza  
wyjątkowo długą eksploatację pompy, której powierzchnia  
ścierna wynosi 360 stopni.

Pompa Endurance™ Vortex

Pompa Endurance™ Vortex MaxLife™
Pompa EXTREME

Powłoka MaxLife™ zastosowana w liniach ProContractor 
i IronMan sześciokrotnie wydłuża okres między wymianą 
uszczelnień. Tłoczysko EXTREME pompy MaxLife zapewnia 
maksymalną odporność powierzchni na zużycie, dzięki 
zastosowaniu opatentowanego kompozytu odpornego na 
ścieranie, który gwarantuje trzykrotnie dłuższą eksploatację, 
niż w przypadku standardowej pompy MaxLife.

 PompaEndurance 
Chromex™

Pompa Endurance 
Vortex MaxLife

Pompa Endurance 
Vortex MaxLife Extreme

Elektryczne bezpowietrzne urządzenia natryskujące
dla profesjonalistów

Wytrzymuje dwukrotnie 
dłużej niż konkurencyjne 

pompy

Wydłuża okres 
eksploatacyjny tłoczyska 

pompy trzykrotnie – 
zapewniając najniższy 

w branży koszt eksploatacji

Sześciokrotnie dłuższa 
praca między wymianą 

uszczelnień



graco.com/electricsprayers

Seria Standard

Pracuj mądrze – wykonuj więcej prac o dużym zasięgu  
w lokalach mieszkalnych i zleceń komercyjnych

Większe prace malarskie wymagają sprawdzonej jakości i wydajności dużych  
elektrycznych urządzeń Graco serii Standard, aby zapewniać dobrze wykonaną  
pracę za każdym razem.

Pistolet Contractor PC
•  Najlepsza jakość wykończenia z użyciem najczęściej 

stosowanych przez wykonawców zielonych dysz dysze 
niskociśnieniowe (LP) 

• Pozwól sobie na szybszą i mniej męczącą pracę
•  Najniższa masa, najlżejszy spust oraz regulacja 

długości spustu
•  Beznarzędziowa wymiana iglicy dzięki budowie wkładu 

ProConnect

Bezszczotkowy silnik elektryczny DC 
MaxPower™

•  Konstrukcja bezszczotkowa o wysokim momencie 
obrotowym z dożywotnią gwarancją

Napęd Advantage™

•  Precyzyjne, wzmocnione przekładnie zapewniają 
długą eksploatację i cichą pracę

• Dożywotnia gwarancja!

Filtr do pompyEasy-Out™

•  Duża powierzchnia filtrowania, wynosząca 19,5 cala 
kwadratowego, zmniejsza możliwość zapchania 
dyszy i zapewnia najwyższą jakość wykończenia

•  Filtr pionowy jest wyjmowany razem z nasadą, co 
ułatwia utrzymanie czystości 

Zawór zalewowy do ciężkich zadań
•  Bezobsługowa konstrukcja wytrzymuje dozowanie 

pod wysokim ciśnieniem

System zabezpieczeń pompyWatchDog™

• Automatycznie odcina dopływ, gdy skończy się farba
• Zapobiega pracy pompy na sucho
•  Minimalizuje straty materiału i zanieczyszczenie 

w razie uszkodzenia węża

FastFlush™ 2
•  Prędkość silnika większa niż kiedykolwiek oznacza 

sześciokrotnie szybsze czyszczenie i o połowę 
mniejsze zużycie wody

• Krótsze czyszczenie to dłuższe natryskiwanie

Aplikacja zarządzająca BlueLink™

•  Pomiar produktywności podczas każdego zadania – 
w dowolnym miejscu i czasie!

•  Śledzenie jednego lub kilku zadań i przegląd 
całkowitego postępu prac

•  Kontrola danych! Możliwość wykorzystania danych do 
planowania przyszłych prac i interwałów serwisowych

SmartControl™ 4.0 z ProGuard
•  Gwarantuje najlepsze wykończenie i najmniejszą 

martwą strefę dla dowolnej wartości ciśnienia 
•  ProGuard zabezpiecza przed przepięciami 

i niestabilnym zasilaniem

Pompa Endurance™

•  Tłoczysko Chromex, tuleja SST i uszczelnienia V-Max 
Blue zapewniają okres eksploatacji dwukrotnie dłuższy 
niż w przypadku urządzeń konkurencyjnych

• Wytrzymałe uszczelnienia V-MaxBlue
•  QuikPak to proste modułowe rozwiązanie naprawcze – 

wymiana wszystkich uszczelnień trwa 2 minuty
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Pompa Endurance™ Vortex MaxLife™

•  Z nowoczesną powłoką MaxLife™ zapewniającą 
sześciokrotnie dłuższą eksploatację pomiędzy wymianą 
uszczelnień

•  Innowacyjne obrotowe tłoczysko Vortex zapewnia 
obroty tłoka, maksymalizując jego okres eksploatacyjny 
dzięki równemu i stałemu obciążeniu

System obsługi węża QuikReel™  
z 15-metrowym wężem
•  Prowadnica węża zapobiega jego poskręcaniu i zaplątaniu
• Wąż jest cały czas podłączony!
•  Rozwijasz tyle metrów węża, ile jest potrzebne –  

reszta pozostaje na bębnie

Seria ProContractor

Pracuj mądrze, wykonuj więcej prac o dużym zasięgu  
w lokalach mieszkalnych i zleceń komercyjnych

Jeśli wymagasz więcej niż rozwiązania standardowe, pozwól sobie na luksus.  
Wybierz ulepszoną wersję modelu ProContractor. Otrzymasz wszystkie zalety  
serii Standard oraz znacznie więcej! 

Poznaj funkcje dostępne tylko w Graco, abyś mógł, razem ze swoim zespołem, 
pracować mądrze i wykonywać prace wykończeniowe przy mniejszym wysiłku. 

Urządzenia natryskujące ProContractor 
obejmują również funkcje serii Standard:

•  NOWOŚĆ Aplikacja do zarządzania zadaniami 
i urządzeniami BlueLink 

• NOWOŚĆ SmartControl 4.0 z ProGuard

• NOWOŚĆ FastFlush 2

• NOWOŚĆ  Pistolet natryskowy Contractor PC

• Łatwy w obsłudze kolektor filtra zewnętrznego

• Precyzyjny napęd Advantage

• Silnik MaxPower

• Zawór zalewowy do ciężkich zadań

• Wygodna i trwała konstrukcja wózka

Jasny wyświetlacz LED
Chroń i monitoruj swoją inwestycję korzystając  
z łatwego odczytu na wyświetlaczu LED,  
który pokazuje zadanie/roboczogodziny/licznik  
litrów oraz komunikaty diagnostyczne

ProConnect™ 2
• Eliminuje kosztowne przestoje w miejscu pracy
• Szybka i łatwa wymiana pompy na nową – w terenie
• Konstrukcja bez sworzni nie wymaga użycia narzędzi

Odporny na zgniecenie filtr wlotowy
•  Wyjątkowo mocna konstrukcja, wytrzymuje 

najmocniejsze uderzenia
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Do trudnych prac komercyjnych i przemysłowych  
o dużym zasięgu

Jeśli potrzebujesz więcej mocy, większej wytrzymałości i dłuższej eksploatacji,  
wybierz model ULTRA MAX 1095 IronMan. Beyond Jobsite tough. 

Elektryczne agregaty natryskowe IronMan są zaprojektowane tak, aby rutynowo 
radzić sobie z wysokimi wymaganiami pracy w dużych lokalizacjach – dzień po dniu! 
Najdłuższy w historii okres eksploatacyjny pompy i żadnych przebitych opon!

Seria IronMan

Pompa Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME
•  Pompa z technologią MaxLife Extreme zapewnia 

najdłuższy okres eksploatacji każdego urządzenia 
natryskującego

•  Obrotowy tłok podlega równomiernemu zużyciu – 
gwarantując równe i powtarzalne obciążenie, dzięki 
czemu maksymalnie wydłuża się okres eksploatacji

•  QuikPak to proste modułowe rozwiązanie naprawcze 
– wymiana wszystkich uszczelnień trwa 2 minuty

Urządzenia natryskujące z serii IronMan 
obejmują również funkcje serii Standard:

•  NOWOŚĆ Aplikacja do zarządzania zadaniami 
i urządzeniami BlueLink 

• NOWOŚĆ SmartControl 4.0 z ProGuard

• NOWOŚĆ FastFlush 2

• NOWOŚĆ  Pistolet natryskowy Contractor PC

• Łatwy w obsłudze kolektor filtra zewnętrznego

• Precyzyjny napęd Advantage

• Silnik MaxPower

• Zawór zalewowy do ciężkich zadań

• Wygodna i trwała konstrukcja wózka

ProConnect™ 2
• Eliminuje kosztowne przestoje w miejscu pracy
• Szybka i łatwa wymiana pompy na nową – w terenie
• Konstrukcja bez sworzni nie wymaga użycia narzędzi

Odporny na zgniecenie filtr wlotowy
•  Wyjątkowo mocna konstrukcja, wytrzymuje 

najmocniejsze uderzenia

Opony odporne na przebicie
• Lekkie i mocne felgi ze stopów
• Opon nie przebiją gwoździe, wkręty ani ostry gruz
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Parametry techniczne

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

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia. 
By uzyskać więcej informacji o własności intelektualnej Graco, patrzwww.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

Nazwa modelu: ULTRA MAX II
STANDARD

ULTRA MAX II
PROCONTRACTOR

ULTRA MAX II
IRONMAN

695 795 1095 695 795 1095 1095

DANE TECHNICZNE
Numery katalogowe: EU - 230 V 17E632 17E639 17E646 17E635 17E642 17E647 17E650

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

Numery katalogowe: UK - 110V 17E634 17E641 - 17E637 17E644 - -

Maks. Rozmiar Dyszy: 1 pistolet 0,031" 0,033" 0,035" 0,031" 0,033" 0,035" 0,035"

Maks. Rozmiar Dyszy: 2 pistolety 0,023" 0,025" 0,027" 0,023" 0,025" 0,027" 0,027"

Maks. Przepływ - l/min (gal/min) 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. Ciśnienie - bar (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Moc silnika - kW (KM) 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)

Ustawienie temperatury
Masa - kg (lb) 43 (94) 45 (98) 55 (120) 50 (111) 52 (115) 64 (141) 56 (121)

FUNKCJE
BlueLink X X X X X X X

SmartControl z ProGuard 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Wyświetlacz LED X X X

Wskaźnik ciśnienia hydraulicznego X X X X

FastFlush X X X X X X X

WatchDog X X X X X X X

Pompa Endurance X X X
Endurance 

Vortex

Endurance 

Vortex

Endurance 

Vortex
Endurance Vortex

ProConnect X X X X

Tłoczysko Chromex Chromex Chromex MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife Extreme

Tuleja
Hard 

Chrome

Hard 

Chrome

Hard 

Chrome
MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife

Separator kamieni Standard Standard Standard CrushProof CrushProof CrushProof CrushProof

TiltBack X X X X X X X

Rozwiązanie QuickReel X X X

Opony odporne na przebicie X

SKŁAD
Dysze LP517 + LP621 LP517 + LP621 LP517 + LP621

Osłona RAC X 246215 RAC X 246215 RAC X 246215

Pistolet Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043

Filtr pistoletu (siatkowy) Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032

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

Narzędzia X* X* X*

Każdy zakup Graco jest dostarczany 
obsługą klienta w klasie A+.

©2019 Graco Distribution BV  300713PL (wer. C)  03/19  Wydrukowano w Europie.
Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli. 
By uzyskać więcej informacji o własności intelektualnej Graco, patrzwww.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks. 

Elektryczne bezpowietrzne urządzenia natryskujące
dla profesjonalistów

Dostarczane urządzenia są gotowe  
do rozpoczęcia natryskiwania:

Szukasz szczegółowych informacji? Zapoznaj się z naszą broszurą 300672 dotyczącą akcesoriów do natrysku bezpowietrznego

Akcesoria
Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów.


