
ULTRA® MAX II Equipamentos  
de Pintura Elétricos Airless Profissionais

TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE: Agilize o seu negócio com Bluelink™:  
Saiba sempre o estado e a localização do seu equipamento de pintura e dos seus materiais de pintura.

CONFORTO DURANTE TODO O DIA, CONTROLO TOTAL e UM ACABAMENTO EXCECIONAL:  
Termine os seus projetos com menos esforço graças ao inovador design da pistola PC ProContractor.

FIABILIDADE CONSTANTE: A melhor bomba do setor, Graco Endurance, está ainda melhor  
com o ProConnect™ 2, Vortex (Extreme) Maxlife™ na série ProContractor e Ironman e Quikpak™.

CONFIE O SEU NEGÓCIO E A SUA REPUTAÇÃO À GRACO

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

Pintor - Aplicações Airless Profissionais

O padrão do setor em pulverização de tintas com sistema airless



ULTRA® MAX II Equipamentos de pintura a alta pressão eléctricos
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Nada se compara aos equipamentos de pintura elétricos Graco

Os equipamento de pintura Ultra Max da Graco proporcionam a fiabilidade, 
desempenho e produtividade de pulverização que procura. 100% testados de 
origem e com desempenho comprovado em campo, são um investimento sólido 
confirmado por uma garantia sólida e completa.

Escolha sempre o equipamento de pintura elétrico correto, com a dimensão 
e funcionalidades necessárias para a tarefa em mãos.

SÉRIE STANDARD:
Fiabilidade constante para tarefas de repintura 
e pintura nova residencial

SÉRIE PROCONTRACTOR:
Trabalhe de forma mais inteligente para terminar um 
maior número de trabalhos residenciais e comerciais 
de grandes dimensões

SÉRIE IRONMAN:
Para trabalhos comerciais e industriais duros e de 
grandes dimensões

NÃO TEM A CERTEZA DE QUAL O EQUIPAMENTO DE PINTURA ADEQUADO? FALE COM UM 
TÉCNICO GRACO PARA EXPLORAR AS SUAS RESPOSTAS ÀS SEGUINTES QUESTÕES:

• Quantos litros/galões por semana irá pulverizar?

• Que tamanhos de mangueira irá utilizar?

• Quantas pistolas irá utilizar e qual a dimensão dos bicos?

• Que tipo de materiais irá pulverizar?

• Que tipo de trabalhos irá realizar?

Este aconselhamento especializado garante-lhe a escolha certa do equipamento de 
pintura Ultra Max para cada trabalho.

para profissionais

SIMPLICIDADE DE MANUTENÇÃOAGILIZE O SEU NEGÓCIO  
COM A APLICAÇÃO BLUELINK

AS BOMBAS MAIS DURADOURAS
JAMAIS FABRICADAS



graco.com/bluelink

ULTRA® MAX II

•  Localização de cada equipamento de 
pintura e respetiva produtividade diária

•  Se as tarefas estão dentro do prazo 
e se existem questões por parte da 
equipa presente no local

•  Se a manutenção dos equipamentos 
de pintura é feita corretamente, 
e qualquer necessidade futura de 
manutenção preventiva

•  Se são necessários quaisquer 
materiais ou utensílios

Todos os equipamentos de 
pintura elétricos ULTRA MAX 
beneficiam desta inovadora 
aplicação de gestão que permite 
ao empreiteiro ter conhecimento 
dos seguintes factos a partir 
de qualquer lugar:

AGILIZE O SEU NEGÓCIO COM BLUELINK™:

Poderão aplicar-se custos de dados pela operadora.

TRANSFIRA GRATUITAMENTE 
A APLICAÇÃO BLUELINK™

Aceda a www.graco.com/BlueLink
e selecione a aplicação BlueLink™

para iOS ou Android.

LOCALIZE TODOS  
OS EQUIPAMENTOS  

DE PINTURA  
DE PINTURA

SIGA O PROGRESSO 
DA TAREFA

MAXIMIZE O TEMPO 
PRODUTIVO

Defina horários 
de manutenção preventiva  

e receba alertas 

Certifique-se de que o seu 
equipamento de pintura 

está pronto para  
qualquer tarefa

Relatos e factos de 
produtividade à disposição 
a partir de qualquer lugar

Certifique-se de que obtém 
os materiais necessários 

atempadamente

Conheça a localização 
exata e a produtividade 

por hora

Faça menos deslocações 
ao local de obra

Agora pode localizar todos os seus equipamentos de pintura  
e saber os respetivos dados de produtividade por hora. Pode seguir 
o progresso de cada tarefa e certificar-se de que obtém todos os 
materiais atempadamente.

E pode maximizar o tempo de pulverização definindo horários 
preventivos e recebendo alertas de manutenção.

SEM MENSALIDADES

Aplicação de Gestão BlueLink™

A forma mais simples de gerir o seu negócio de pintura



ULTRA® MAX II

Bombas Endurance™:  
Novos níveis de durabilidade

OS EQUIPAMENTOS DE PINTURA 
ELÉTRICOS ULTRA MAXincluem bom-
bas Endurance™, as bombas mais 
robustas e fiáveis no mercado, com 
2x mais durabilidade do que a bomba 
concorrente mais próxima. 

Os empanques V-Max Blue proporcio-
nam um desempenho de pulverização 
mais elevado, enquanto que o novo 
revestimento exclusivo MaxLife™ 
EXTREME proporciona durabilidade ao 
mais baixo custo de propriedade.

As bombas Endurance™ permitem 
pulverizar a mais vasta gama de 
revestimentos graças a um maior 
espaçamento para um desempenho 
incomparável. 

Além disso, é possível fazer facil-
mente reparações modulares graças 
a características como o sistema 
de remoção da bomba ProConnect, 
a válvula de admissão QuikAccess de 
fácil revisão e os empanques QuikPak 
V-Max Blue Cartridge.

A maior está ainda melhor!

As séries ProContractor e IronMan incluem a bomba 
Endurance Vortex, cuja rotação de design helicoidal serve 
para eliminar a tensão lateral.

As grandes dimensões das vias de passagem do líquido 
proporcionam um fluxo de alta velocidade para rotação 
do pistão. Um desgaste uniforme prolonga a vida útil, e a 
bomba utiliza 360 graus de superfície de desgaste para 
proporcionar uma vida útil incomparavelmente prolongada.

Bomba Endurance™ Vortex

Bomba Endurance™ Vortex MaxLife™
EXTREME

O revestimento MaxLife™ da ProContractor e IronMan 
aumenta a durabilidade dos empanques em 6x. A haste  
da bomba EXTREME MaxLife proporciona a superfície  
de desgaste mais duradoura de sempre graças a um  
composto de resistência abrasiva exclusivo que garante  
uma durabilidade 3x superior à MaxLife.

Bomba  
Endurance Chromex™

Bomba Endurance 
Vortex MaxLife

Bomba Endurance 
Vortex MaxLife Extreme

Equipamentos de pintura a alta pressão eléctricos
para profissionais

Dura 2x mais do que as 
bombas concorrentes

Prolonga 3x a vida útil  
da bomba – com o mais 

baixo custo de propriedade 
do setor

6x mais tempo entre 
mudanças de empanques
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Série Standard

Trabalhe de forma mais inteligente, termine mais trabalhos 
residenciais e comerciais de grandes dimensões

Os trabalhos de pintura de grandes dimensões necessitam da qualidade  
e desempenho comprovado dos grandes equipamentos elétricos de pintura  
da série Standard da Graco para obter sempre um trabalho perfeito.

Pistola Contractor PC
•  A melhor qualidade de acabamento com os bicos verdes 

de baixa pressão (LP) preferidos dos empreiteiros 

• Termine as tarefas com mais rapidez e menos esforço

•  Mais leve e com gatilho de ação ligeira e ajustável em 

comprimento

•  Mudança de agulhas sem ferramentas graças ao 

design de cartucho ProConnect

Motor CC Sem Escovas MaxPower™

•  Design sem escovas e de alto binário proporciona  
um desempenho com garantia vitalícia

Advantage Drive™

•  Rolamentos exatos próprios para trabalhos 
pesados proporcionam uma longa vida útil e um 
funcionamento silencioso

• Garantia vitalícia!

Filtro de Bomba Easy Out™

•  A grande área de filtragem de 19,5 polegadas 
quadradas reduz as obstruções no bico e garante  
um acabamento da mais elevada qualidade

• A remoção vertical do filtro minimiza a sujidade 

Válvula de segurança para trabalhos pesados
•  Design que não necessita de manutenção e suporta 

descarga de alta pressão

Sistema de Proteção da Bomba WatchDog™

•  Desliga automaticamente a bomba quando se  
esgota a tinta

•  Impede o funcionamento da bomba a seco
•  Minimiza os prejuízos materiais e a sujidade em  

caso danos na mangueira

FastFlush™ 2
•  Acelera o motor como nunca, proporcionando uma 

limpeza 6x mais rápida utilizando metade da água
•  Passe menos tempo a limpar e mais tempo a pintar

Aplicação de Gestão BlueLink™

•  Meça a produtividade em cada tarefa - factos à sua 
disposição em qualquer lugar!

•  Consulte o estado de uma ou múltiplas tarefas 
e o progresso geral

•  Os factos! Use os dados para a orçamentação 
de futuras tarefas e para o cálculo dos intervalos 
de manutenção do equipamento

SmartControl™ 4.0 com ProGuard
•  Consiga o melhor acabamento, com a menor zona 

morta sob qualquer pressão 
•  ProGuard protege contra picos de corrente e falhas 

de energia

Bomba Endurance™

•  Com haste Chromex, camisa SST Sleeve e empanques 
V-Max Blue, tem uma vida útil 2x mais longa do que 
a concorrência

• Empanques V-Max Blue de longa duração
•  QuikPak é uma solução de reparação modular simples 

– Substitua os empanques da bomba em 2 minutos
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Bomba Endurance™ Vortex MaxLife™

•  Inclui o inovador revestimento MaxLife™ para uma 
vida útil mais prolongada – 6x mais tempo entre 
substituição de empanques

•  A inovadora tecnologia de Haste Rotativa Vortex integra 
um pistão rotativo que garante uma vida útil mais 
prolongada, e uma carga consequentemente mais 
uniforme e constante

Sistema de gestão de mangueiras QuikReel™ 
com mangueira de 15 metros
•  A guia da mangueira elimina torções, dobras 

e enrolamentos ao ser operada por um só técnico
• A mangueira está sempre ligada!
•  Utilize apenas o comprimento de mangueira necessário 

– o restante permanece no enrolador

Série ProContractor

Trabalhe de forma mais inteligente, termine mais trabalhos 
residenciais e comerciais de grandes dimensões

Se pretende mais do que o mero convencional, esta é a opção certa. Opte pela 
versão avançada da ProContractor. Todas as funcionalidades da série Standard 
e muito mais! 

Desfrute das funcionalidades exclusivas Graco que lhe permitem e à sua equipa 
trabalhar de forma mais inteligente e terminar as tarefas com menos esforço. 

Os equipamentos de pintura da série 
ProContractor incluem também as seguintes 
funcionalidades da série Standard:

•  NOVA Aplicação BlueLink para gestão do 
equipamento de pintura e da tarefa 

• NOVO SmartControl 4.0 com ProGuard

• NOVO FastFlush 2

• NOVA   Pistola de pulverização Contractor PC

• Coletor de filtragem de fácil remoção

• Precision Advantage Drive

• Motor MaxPower

•  Válvula de segurança para trabalhos pesados

• Design de carrinho robusto e duradouro

Visor LED nítido
Proteja e controle o seu investimento com mais 
facilidade através do visor LED de leitura fácil que 
permite visualizar a tarefa/vida útil/contador de litros 
e autodiagnóstico

ProConnect™ 2
• Elimina o dispendioso tempo de inatividade
•  Substitua a bomba por uma sobressalente no local  

com toda a facilidade e rapidez
•  Design sem pinos elimina a necessidade de utilizar 

ferramentas

Filtro de admissão à prova de compressão
•  Extremamente duradouro, suporta os impactos mais fortes 
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Para trabalhos comerciais e industriais duros  
e de grandes dimensões

Se pretende mais potência, mais durabilidade e uma vida útil mais prolongada,  
opte pela ULTRA MAX 1095 IronMan. Mais potente do que a tarefa mais desafiante. 

Os equipamentos elétricos de pintura da série IronMan são fabricados para lidarem 
constantemente com locais de obra de grandes dimensões, todos os dias!  
A bomba com a mais longa vida útil. Nunca mais tenha de reparar um pneu vazio!

Série IronMan

Bomba Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME
•  Inclui a tecnologia inovadora MaxLife Extreme para uma 

vida útil superior a qualquer outro equipamento de pintura
•  Pistão rotativo que proporciona um desgaste uniforme 

- garantindo uma carga uniforme e constante para uma 
vida útil mais prolongada

•  QuikPak é uma solução de reparação modular simples – 
Substitua os empanques da bomba em 2 minutos

Os equipamentos de pintura da série 
IronMan incluem também todas as 
funcionalidades da série Standard:

•  NOVA Aplicação BlueLink para gestão  
do equipamento de pintura e da tarefa 

• NOVO SmartControl 4.0 com ProGuard

• NOVO FastFlush 2

• NOVA   Pistola de pulverização Contractor PC

• Coletor de filtragem de fácil remoção

• Precision Advantage Drive

• Motor MaxPower

• Válvula de segurança para trabalhos pesados

• Design de carrinho robusto e duradouro

ProConnect™ 2
• Elimina o dispendioso tempo de inatividade
•  Substitua a bomba por uma sobressalente no local  

com toda a facilidade e rapidez
•  Design sem pinos elimina a necessidade de utilizar 

ferramentas

Filtro de admissão à prova de compressão
•  Extremamente duradouro, suporta os impactos  

mais fortes 

Pneus à prova de furos
• Jante de composto leve e duradouro
•  Estes pneus não podem ser perfurados por pregos, 

parafusos nem outros objetos afiados
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Especificações Técnicas

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

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas mais recentes informações disponíveis sobre os produtos no momento da publicação. A Graco reserva-se o direito de efetuar alterações em qualquer momento sem aviso prévio. 
Para mais informações sobre a propriedade intelectual da Graco, consulte www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

A Graco está certificada em conformidade com ISO 9001.

Nome do modelo: ULTRA MAX II
STANDARD

ULTRA MAX II
PROCONTRACTOR

ULTRA MAX II
IRONMAN

695 795 1095 695 795 1095 1095

ESPECIFICAÇÕES

Número de peça: EU - 230V 17E632 17E639 17E646 17E635 17E642 17E647 17E650

Número de peça: IT, DK, CH - 230V 17E633 17E640 - 17E636 17E643 17E648 -

Número de peça: UK - 110V 17E634 17E641 - 17E637 17E644 - -

Pressão Tamanho do bico: 1 pistola 0,031" 0,033" 0,035" 0,031" 0,033" 0,035" 0,035"

Pressão Tamanho do bico: 2 pistolas 0,023" 0,025" 0,027" 0,023" 0,025" 0,027" 0,027"

Pressão Fluxo - 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)

Pressão Máxima - bar (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Classificação do motor - kW (HP) 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)

Definição de temperatura
Peso - kg (lbs) 43 (94) 45 (98) 55 (120) 50 (111) 52 (115) 64 (141) 56 (121)

CARACTERÍSTICAS
BlueLink X X X X X X X

SmartControl com ProGuard 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Visor LED X X X

Manómetro de pressão hidráulica X X X X

FastFlush X X X X X X X

WatchDog X X X X X X X

Bomba Endurance
X X X

Endurance 

Vortex

Endurance 

Vortex

Endurance 

Vortex
Endurance Vortex

ProConnect X X X X

Haste do pistão Chromex Chromex Chromex MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife Extreme

Cilindro Hard 

Chrome

Hard 

Chrome

Hard 

Chrome
MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife

Rock Catcher Standard Standard Standard CrushProof CrushProof CrushProof CrushProof

TiltBack X X X X X X X

QuickReel X X X

Pneus à prova de furos X

COMPOSIÇÃO
Bicos LP517 + LP621 LP517 + LP621 LP517 + LP621

Proteção RAC X - 246215 RAC X - 246215 RAC X - 246215

Pistola Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043

Filtro da pistola (malha) Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032

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

Ferramentas X* X* X*

Todas as compras Graco  
incluem um Apoio ao cliente A+.

©2019 Graco Distribution BV  300713PT (rev. C)  03/19  Impresso na Europa.
Todos os restantes nomes comerciais ou marcas são usados para identificação e são marcas registadas dos respetivos proprietários.  
Para mais informações sobre a propriedade intelectual da Graco, consulte www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

Equipamentos de pintura a alta pressão eléctricos
para profissionais

Todas as unidades são fornecidas  
completas e prontas a pintar:

Procura informações mais detalhadas? Consulte a brochura de Acessórios Airless 300672

Acessórios
Tire o máximo rendimento do seu equipamento utilizando os nossos acessórios profissionais.


