ULTRA MAX II Profesyonel
®

Elektrikli Havasız Püskürtme Makinesi
Boyaların havasız püskürtülmesi için endüstri standardı

GRACO’NUN ADINA VE İŞ
ORTAKLIĞIMIZA GÜVENEBİLİRSİNİZ
HER GÜN GÜVENİLİRLİK: Endüstrinin en iyi pompası Graco Endurance, ProConnect™ 2,
Vortex (Extreme) Maxlife™ ProContractor ve Ironman serisi ve Quikpak™ ile artık çok daha iyi.
DAHA AKILLI ÇALIŞIN: İşlerinizi Bluelink™ ile kolaylaştırın: Püskürtme makinenizin ve
boya tedarikinizin yerini ve durumunu istediğiniz zaman istediğiniz yerden öğrenebilirsiniz.
GÜN BOYU KONFOR, YÜKSEK KONTROL ve MÜKEMMEL BİR YÜZEY: İnovatif ProContractor
PC tabanca tasarımı sayesinde işlerinizi daha az yorularak tamamlayın.

Boyacı - Profesyonel Havasız Uygulamalar
ULTRA MAX II 695 / 795 / 1095
®

STANDART VE PROCONTRACTOR -

ULTRA MAX II 1095
®

IRONMAN

Elektrikli Havasız Boya Püskürtme Makineleri

ULTRA MAX II
®

Profesyoneller İçin

Graco elektrikli püskürtme makinesinin üstüne yoktur
Graco’nun Ultra Max boya püskürtme makineleri size aradığınız püskürtme
güvenirliği, performansı ve üretkenliğini sunacaktır. %100 fabrikada test edilen
ve güvenirliği sahada kanıtlanan makinelerimiz eksiksiz ve güçlü bir garantiyle
desteklenen bir yatırımdır.
İşlerinizi istediğiniz gibi ve zamanında tamamlamanız için gerekli işlevlere ve uygun
boyuta sahip doğru elektrikli püskürtme makinesini seçin.
STANDART SERI:
Yeni konut işleri ve yeniden boyama için her gün
güvenirlik
PROCONTRACTOR SERISI:
Daha akıllı çalışarak aynı sürede daha geniş konut ve
iş yeri alanlarını tamamlayın
IRONMAN SERISI:
Zorlu, geniş ticari ve endüstriyel işler için tasarlandı

GEREKSINIMLERINIZI HANGI PÜSKÜRTME MAKINESININ KARŞILAYACAĞINDAN EMIN
DEĞIL MISINIZ? AŞAĞIDAKI SORUNLARIN YANITLARINI DIKKATE ALARAK BIR GRACO
UZMANIYLA GÖRÜŞÜN:
• Haftada kaç litre/galon püskürteceksiniz?
• Hangi uzunluklarda hortumlar kullanacaksınız?
• Kaç tane tabanca ve hangi uç boyutlarını kullanacaksınız?
• Hangi malzeme tiplerini püskürteceksiniz?
• Hangi iş türleri için teklif veriyorsunuz?

ŞİMDİYE KADAR İMAL EDİLEN
EN UZUN ÖMÜRLÜ POMPALAR

BLUELINK UYGULAMASIYLA
İŞLERİNİZİ HIZLANDIRIN

PATENT BEKLIYOR

PATENT BEKLIYOR

PATENT BEKLIYOR

Uzman tavsiyeleriyle her iş için doğru Ultra Max püskürtme makinesini seçtiğinizden emin
olabilirsiniz.

EN KOLAY BAKIM

ULTRA MAX II
®

BlueLink™ Yönetim Uygulaması
Püskürtme işlerinizi yönetmenin en kolay yolu

Her ULTRA MAX elektrikli püskürtme
makinesiyle bu inovatif yönetim
uygulamasının sunduğu tüm avantajlardan
yararlanabilirsiniz. Böylece, yükleniciler
nerede olurlarsa olsunlar şu bilgilere
kolayca ulaşabilirler:
•	Her bir püskürtme makinesinin konumu
ve günlük üretkenliği
•	İşlerin programa uygun ilerleyip
ilerlemediği ve sahadaki personele
ilişkin bilgiler
•	Püskürtme makinelerinin bakımının
doğru yapılıp yapılmadığı ve yaklaşan
koruyucu bakım çalışmaları
•	Malzemelerin veya sarf maddelerin
yeterli olup olmadığı

PÜSKÜRTME MAKINENIZI
HER GÜN TAKIP EDIN

İŞINIZIN NASIL
İLERLEDIĞINI GÖRÜN

YARARLANMA SÜRESINI
MAKSIMUMA ÇIKARIN

Makinelerinizin tam olarak
nerede olduklarını
ve saatte ne kadar imalat
yaptıklarını öğrenin

Talep üzerine nerede
olursanız olun üretkenlik
bilgileri ve raporlama

Koruyucu bakım
programları uygulayın
ve bildirimler alın

Gerekli malzemelerle iş
teslimlerini zamanında
yapacağınızdan emin olun

Püskürtme makinenizin her
iş için uygun olduğundan
emin olun

Çalışma sahalarını daha
az sıklıkta ziyaret edin

İŞLERINIZI BLUELINK ™ ILE KOLAYLAŞTIRIN
Artık her bir püskürtme makinenizi kontrol edebilir ve tam olarak
nerede olduklarını ve saatte ne kadar üretim yaptıklarını görebilirsiniz.
Her bir işin ilerlemesini takip edebilir ve gerekli malzemelerle iş
teslimlerini zamanında yapacağınızdan emin olabilirsiniz.
Ve koruyucu programlar ayarlayarak ve bakım uyarıları alarak
püskürtme sürenizi maksimuma çıkarabilirsiniz.

AYLIK ÜCRET YOK

Operatörler tarafından İnternet kullanım ücreti uygulanabilir.

ÜCRETSIZ OLARAK INDIRIN
BLUELINK™ UYGULAMASI

www.graco.com/BlueLink adresini ziyaret edin
ve BlueLink™ seçimini yapın
iOS veya Android için uygulama.

graco.com/bluelink
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Elektrikli Havasız Boya Püskürtme Makineleri
Profesyoneller İçin

Endurance™ Pompalar:
Sağlamlıkta yeni bir seviye

En iyisi şimdi daha da iyi

ULTRA MAX elektrikli püskürtme
makineleri, piyasadaki en sağlam ve en güvenilir pompalar olan
Endurance™ pompalarla donatılmıştır ve bir sonraki lider markaya
kıyasla en az 2 kat daha uzun kullanım ömrüne sahiptir.

IronMan Serisi ProContractor, yan yükleri önlemek için
spiral bir tasarımla dönen Endurance Vortex pompasını
kullanmaktadır.

Endurance™ Vortex Pompa

Normalden büyük akışkan kanalları, pistonu döndürmek
için yüksek hızda akış sunar, eşit aşınma sayesinde uzun
ömürlüdür ve pompa çok uzun bir kullanım ömrü sunmak
için aşınan yüzeyleri 360 derece kullanır.

V-Max Blue Salmastralar daha
yüksek bir püskürtme performansı
sunarken yeni ve özel MaxLife™
EXTREME kaplamalar en düşük yatırım maliyetiyle daha uzun kullanım
ömrü sunmaktadır.

Endurance™ Vortex MaxLife™
EXTREME Pompa

ProContractor ve IronMan ile MaxLife™ kaplama, parça
bakımları arasındaki süreyi 6 katı uzatır. EXTREME MaxLife
pompa çubuğu, MaxLife’ten 3 kat daha uzun rot çubuğuyla
özel sürtünmeye dirençli kompozit sayesinde en dayanıklı
aşınma yüzeyini sunmaktadır.

Endurance™ pompalar, maksimum
performans için yüksek boşluk kabiliyeti sayesinde en geniş kaplama
aralığını püskürtebilmektedir.
Ayrıca, ProConnect pompa sökme
sistemi, servisi kolayca gerçekleştirilebilen QuikAccess giriş valfi ve
QuikPak V-Max Blue Cartridge salmastralar sayesinde modüler şekilde kolayca onarılması mümkündür.

Endurance Chromex™
Pompa

Endurance Vortex
MaxLife Pompa

Endurance Vortex
MaxLife Extreme Pompa

Rakip pompalara kıyasla
2 kat daha uzun bir
kullanım ömrüne sahiptir

Parça bakımları arasındaki
süre 6 kat daha uzundur

Pompa çubuğu ömrünü
3 katı yükseltir, üstelik
endüstrinin en düşük
sahip olma maliyetini
sunmaktadır.

Standart Seri
Daha akıllı çalışarak aynı sürede daha geniş konut
ve iş yeri alanlarını tamamlayın
Graco Standart Serisinin geniş elektrikli püskürtme makinelerinin güvenirliği
kanıtlanmış kalitesi ve performansıyla büyük boya işlerini her defasında zamanında
ve yüksek kalitede tamamlayabilirsiniz.

Contractor PC tabanca

MaxPower™ DC Fırçasız Motor

•	Yeşil tercih eden yükleniciler için en iyi son kat kalitesi
Düşük Basınç (LP) uçları
• İşleri daha az yorgunlukla daha hızlı bitirin
•	En düşük ağırlık, en hafif tetik ve kolay tetik uzunluğu ayarı
•	ProConnect kartuş tasarımı sayesinde aletsiz iğne
değişimi

•	Yüksek torklu fırçasız tasarım, yaşam boyu garantili
bir performans sunar

Endurance™ Pompa
•	Chromex Rot, SST Bilezik ve V-Max Blue salmastralar
rakiplerine kıyasla 2 kat daha uzun bir kullanım ömrüne
sahiptir
• Uzun Ömürlü V-Max Blue salmastralar
•	QuikPak basit ve modüler bir onarım çözümü
sunmaktadır – Tüm pompanın servisi 2 dakika içinde
tamamlanabilir

ProGuard ile SmartControl™ 4.0
•	En iyi son kat kalitesi, her türlü basınçta en düşük ölü bant
•	ProGuard güç dalgalanmalarına ve zararlı güç
değişikliklerine karşı koruma sağlar

BlueLink™ Yönetim Uygulaması
•	İsterseniz dünyanın neresinde olursanız olun
üretkenliği ölçebilirsiniz!
•	Bir veya birden fazla işi aynı anda takip edebilir ve
genel ilerlemeyi izleyebilirsiniz
•	Sadece gerçek bilgiler! Verileri gelecekteki işlerinize
ve ekipman bakım aralıklarına ilişkin kestirimlerde
bulunmak için kullanabilirsiniz

Advantage Drive™
•	Ağır hizmet tipi hassas dişliler, sessiz çalışmayla
birlikte uzun bir ömre sahiptir
• Yaşam boyu garanti!

Easy Out™ Pompa Filtresi
•	Geniş 19,5 inçkare filtreleme alanı meme
tıkanıklıklarını azaltır ve yüksek kalitede bir son kat
uygulaması sağlar
•	Daha kolay bakım ve servis için Düşey Filtre
sökülebilir

Ağır Hizmet Tipi Doldurma Valfi
•	Bakım gerektirmeyen tasarımı yüksek basınçta
tahliyeye izin verir

WatchDog™ Pompa Koruma Sistemi
• Boya dışarı aktığında boyayı otomatik olarak keser
• Pompanın kuru çalışmasını engeller
•	Hortumun hasar görmesi durumunda malzeme
kaybını ve kirlenmeyi en aza indirir

FastFlush™ 2
•	Motor her zamankinden daha yüksek devirlerde
çalışarak yalnızca yarı miktarda su kullanarak 6 katı
daha hızlı temizlik sağlar
•	Temizlemek için daha az zaman harcarsınız, böylece
boya püskürtmeye daha fazla zamanınız kalır

graco.com/electricsprayers

ProContractor Serisi
Daha akıllı çalışarak aynı sürede daha geniş konut
ve iş yeri alanlarını tamamlayın
Standarttan daha fazlasını istiyorsanız bu tam size göre! Yükseltilmiş
ProContractor modelini tercih edebilirsiniz. Standart Serisinin tüm avantajları
ve daha fazlası!
Sadece Graco’nun sunduğu avantajlarla ekibinizle birlikte daha akıllı çalışacak
ve işleri daha az yorgunlukla tamamlayacaksınız.

Endurance™ Vortex MaxLife™ Pompa
•	MaxLife™ kaplama daha uzun ömürlüdür, parça
bakımları arasındaki süre 6 kat daha uzundur
•	İnovatif Vortex Döner Rot teknolojisi daha uzun
kullanım ömrüne ve daha eşit ve tutarlı bir yüklemeye
sahip döner pistona sahiptir

QuikReel™ hortum yönetim sistemi ile yatırımınızı
daha kolay koruyabilir ve takip edebilirsiniz
•	Hortum kılavuzu tek kişi çalışırken bükülme, dolaşma
ve kırılma gibi sorunları ortadan kaldırır
• Hortum daima bağlı kalır!
•	Sadece ihtiyacınız kadar hortum kullanın,
kullanmadığınız kısım makarada kalacaktır

Crush-Proof Giriş Filtresi
•

Oldukça sağlamdır, en sert darbelere dahi dayanabilir

ProConnect™ 2
•	İş yerinde büyük maliyetler doğuracak duraklamaları
engeller
•	İş başında pompa yedek pompayla kolayca ve hızlıca
değiştirilebilir
• Pimsiz tasarımı sayesinde alet kullanılmasını gerektirmez

Parlak LED ekran
İşi/iş süresini/litre sayacını gösteren kolay okunur bir
LED ekranı ve 15 metre hortumuyla kendi kendine
tanılama sağlayan

ProContractor Serisi püskürtme makineleri
ayrıca Standart Serisi özelliklerini de
taşımaktadır:
•	NEW BlueLink Çalışma ve Püskürtme Makinesi
Yönetim Uygulaması
• ProGuard ile YENİ SmartControl 4.0
• YENİ FastFlush 2
• YENİ Contractor PC Püskürtme Tabancası
• Easy Out Filtre Manifoldu
• Precision Advantage Drive
• MaxPower Motor
• Ağır Hizmet Tipi Doldurma Valfi
• Dayanıklı, Sağlam Araba Tasarımı

graco.com/electricsprayers

IronMan Serisi
Zorlu, geniş ticari ve endüstriyel işler için tasarlandı
Daha fazla güç, daha fazla sağlamlık ve daha uzun ömür istiyorsanız ULTRA MAX 1095
IronMan tam size göre. İş yerinde zorluk kalmayacak!
IronMan Serisi Elektrikli püskürtme makineleri büyük iş sahalarında yaygınlıkla
yaşanan zorlu taleplere yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. Şimdiye kadarki en uzun
Pompa ömrü sayesinde hiçbir zaman yarı yolda kalmazsınız!

Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME Pompa
•	En uzun püskürtme makinesi kullanım ömrünü sunmak
üzere çığır açan MaxLife Extreme teknolojisiyle
donatılmıştır
•	Döner piston eşit aşınma sağlar, bu da uzun bir kullanım
ömrü için eşit ve tutarlı bir yükleme anlamına gelir
•	QuikPak basit ve modüler bir onarım çözümü sunmaktadır
– Tüm pompanın servisi 2 dakika içinde tamamlanabilir

Patlamaz Lastikler
•
•

Hafif ve dayanıklı kompozit jant
Bu lastiklere çivi, vida ve diğer sert cisimler işlemez

IronMan Serisi püskürtme makinelerinin
her biri Standart Serisi özelliklerini de
taşımaktadır:
•	NEW BlueLink Çalışma ve Püskürtme Makinesi
Yönetim Uygulaması
• ProGuard ile YENİ SmartControl 4.0
• YENİ FastFlush 2
• YENİ Contractor PC Püskürtme Tabancası
• Easy Out Filtre Manifoldu
• Precision Advantage Drive
• MaxPower Motor
• Ağır Hizmet Tipi Doldurma Valfi
• Dayanıklı, Sağlam Araba Tasarımı

Crush-Proof Giriş Filtresi
•

Oldukça sağlamdır, en sert darbelere dahi dayanabilir

ProConnect™ 2
•	İş yerinde büyük maliyetler doğuracak duraklamaları
engeller
•	İş başında pompa yedek pompayla kolayca ve hızlıca
değiştirilebilir
• Pimsiz tasarımı sayesinde alet kullanılmasını gerektirmez
graco.com/electricsprayers
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Teknik Özellikler

Tüm üniteler püskürtmeye hazır
ve eksiksiz olarak gönderilir:
Model Adı:

ÖZELLİKLER
Parça Numaraları: AB - 230V
Parça Numaraları: IT, DK, CH - 230V
Parça Numaraları: UK - 110V
Maks. Uç Ölçüsü: 1 tabanca
Maks. Uç Boyutu: 2 tabanca
Maks. Debi - litre/dakika (galon/dakika)
Maks. Basınç - bar (PSI)
Motor gücü - kW (HP)
Sıcaklık ayarı
Ağırlık - kg (lbs)
ÖZELLİKLER
BlueLink
ProGuard ile SmartControl
LED ekran
Hidrolik Basınç Göstergesi
FastFlush
WatchDog
Endurance Pompa
ProConnect
Piston Çubuğu
Manşon
Rock Catcher
Arkaya Yatırılabilir
QuickReel
Patlamaz Lastikler
İÇERIK
İpuçları
Kelebek
Tabanca
Tabanca filtresi (meş)
Hortum
Aletler

ULTRA MAX II

ULTRA MAX II

ULTRA MAX II

STANDART

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"

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)

1,3 (1,75)

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

Sert Krom

Sert Krom

Sert Krom

Standart

Standart

Standart

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 15m - 240794

BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794

BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794

X*

X*

X*

Aksesuarlar
Profesyonel aksesuarlarımızı kullanarak ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanın.
Daha fazla bilgi mi arıyorsunuz? Havasız Aksesuarlar broşürüne (300672) bakınız

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.
GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com
©2019 Graco Distribution BVBA 300713TR (rev.C) 03/19 Avrupa’da basılmıştır.
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.

Her Graco satın alımı,
A+ Müşteri Hizmetleri
ile birlikte gelir.

