CLASSIC PC

Õhuvabade elektrimootoriga värvipihustite stardisortiment
professionaalsetele maalritele

PROFESSIONAALSED EELISED
• Ideaalne väiksema kuni keskmise elamispinna ja väikeste äriruumide jaoks
• Graco „suured” tehnoloogiad kompaktsel kujul
• Tänu kiirele pumbavahetussüsteemile ProConnect™ saavad kõik tööd iga päev tehtud

Painter - Professional Airless Applications
CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC

CLASSIC PC

Parim väikeste elektriliste pihustite seas!

KÕIK TÖÖD SAAVAD VALMIS IGA PÄEV
CLASSIC-pihustite järgmisele põlvkonnale on uuendusena lisatud ProConnect™. See kiire ja lihtne
otse töökohas kasutatav pumbavahetussüsteem
teeb kõige usaldusväärsemad väikesed elektriseadmed veelgi väärtuslikumaks.
Harjadega mootoriga 390 CLASSIC PC on tugev
tööhobune, mis on konstrueeritud tööd alustavatele
spetsialistidele. Suurepärane pihusti eluhoonetes
tehtavate tööde tarbeks.
Kõigis CLASSIC-mudelites on kasutatud äraproovitud
Endurance™ pumbatehnoloogiat, mis teeb need
ideaalseks professionaalidele, kes pihustavad sageli
väga erinevaid siseruumide pinnakattevahendeid.

Mugav kanda
Mugava kummikattega
kaldus käepide hoiab pihusti
jalast kaugemal

Omadused
Pöörlev imivoolik
- Kõik alumiiniumkonstruktsioonid on
vastupidavad, kerged ja roostekindlad
- Vooliku tööriistadeta eemaldamine
puhastamiseks või sisselaskeklapi
kuulile ligipääsemiseks
- Hõlpsasti pööratav voolik ulatub hästi
värvinõudesse ja -purkidesse

CLASSICS 395/495 on parim valik professionaalidele,
kes taotlevad igapäevasel tööl eluhoonetes ülimat
tulemuslikkust, head juhitavust ja lisamugavust.
CLASSICS hõlmab püstolit FTX™-E, muutuva kiirusega mootorit ja SmartControl™ 1.0, elektroonilist
juhtimissüsteemi, mis tagab ühtlase pihustusmustri igasuguse rõhu juures.
Kõigil ratastega CLASSIC-mudelitel on multifunktsionaalne käruosa, millel on õhkrehvid, otseimu,
väljalükatav alus, voolikuümbris ja lisapreemiaks
mugav tööriistakast.

Raam
- Seisab püsti ega kalluta värvipurki ümber
- Kaasasolev suur nõu ümbritseb vedamise ajal sissvõtuava
ja püüab tilku

Rõhuregulaator
(ainult mudelitel CLASSIC 390)

Asendinäit võimaldab korduvat
seadmist kergematest raskemate
materjalideni pihustamisel

Materjalid ja rakendused
CLASSIC on kontrollitud ja tunnistatud sobivaks suure hulga lakkide,
akrüülvärvide, kruntvärvide, emailide, värnitsate ja sisetööde akrüülvärvide
pihustamiseks otse värvinõust.
Vaadake meie
rakendusvideoid aadressil:
http://www.contractorclub.com

Ideaalne seade väiksema kuni keskmise elamispinna siseremonttöödeks
ja väikeste äriruumide jaoks.

Pumbafilter Easy-Out™
- Suur filtripind vähendab düüsi
ummistumise tõenäosust ning
tagab kvaliteetse viimistluse
- Seespoolt väljapoole filtreeriva
ehitusega filtrid ei lagune ja on
puhastatavad vaid mõne liitriga
- Vertikaalse konstruktsiooniga filter
puhastab lihtsalt otsaga ja väldib mahavalgumist

KASULIK TEADA
SUURENDAGE
OMA TÖÖULATUST!

SmartControl™ 1.0
Kiiruseregulaator tagab
ühtlase pihustusrõhu.

JetRoller™

Ideaalne remondivahend
Pikendage oma pihustit JetRolleriga pihustusrulliga
ja vähendage värvimisaega, ühendades rullimise
ja pihustamise.
Kasutatav laialt saadaolevate 18 või 25 cm rullikatetega.

Omadused

Eelised:
- Vähendab värvitolmu
- Väldib küünitamist
- Väldib ronimist ja pidevat üles-alla upitamist
- Suured tööd valmivad poole lühema ajaga kui
traditsioonilisi meetodeid kasutades
Komplektis on kerge lahtivõetav rulliraam, 50 cm
pikendusosa, CleanShot™ Shut-Off™ klapp, püstol Inline™,
pihustusdüüs ja düüsihoidik.

Poolõhkrehvid
- Veerevad kergesti
ebatasasel pinnal

Kolu

Mugav 5,7-liitrine kolu ühilub kõigi seadmetega

Ratastega mudelite ainulaadsed omadused
- Teras on paksult kroomitud, et pidada vastu karmile keskkonnale
- Sisselükatav käepide dubleerib voolikuhoidikut kokkukeritud vooliku hõlpsaks eemaldamiseks
- Mugav sissevõtuava võimaldab otseimu kuni 30-liitristest värvinõudest
- TiltBack™ võimaldab hõlpsasti üksi värvinõu vahetada, lisaks on kaasas töövahendikast

! NÕUANNE
Kui varupump on valmis
pandud, saate alati valmis
ka töö!

Omadused
Kiire pumbavahetus
Kui ilmneb kahjustusi,
vahetage pump hõlpsasti ISE 3 etapis.
Enam ei kulu raha ega aega
pumba parandustöödele.
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Keerake
kinnitusmutter lahti

Avage luuk ja
eemaldage pump

Eemaldage voolik
ja imitoru

- Vahetus töökohal 1 minutiga
- Laseb teil pihustada hoolduse
ootamise asemel
- Ei mingeid tihvte ega osi,
mida kaotada!

CLASSIC PC tarvikud

Kasutage professionaalseid lisatarvikuid ja võtke oma seadmetest maksimum

Parandage pihustuskvaliteeti
Püstolid FTX™-E
288438 Püstol FTX™-E düüsiga RAC X™ 517,
düüsihoidikuga RAC X ja kahe filtriga
262116 Püstol FTX™-E koos RAC X™-ga,
filter 60 mesh, düüs puudub

JetRoller™ süsteemi 0,5 m pikendusosa nõudlikesse tingimustesse
24V490
24V491
232123

18 cm rull
24V492 18 cm rull
25 cm rull
24V493 25 cm rull
1 m pikendusosa nõudlikesse tingimustesse

Püstoli Easy-Out™ filtrid
257129 30 mesh, hall
287032 60 mesh, must

Kolu
288526
24B250

5,7 liitrit / seisumudel
5,7 liitrit / ratastega mudel

287033 100 mesh, sinine
257130 200 mesh, punane

Pumbafiltrid Easy-Out™
246425 30 mesh, hall
246384 60 mesh, must (standardne)
246382 100 mesh, sinine
246383 200 mesh, punane
Voolikud BlueMax™ II
214698 3/16" x 7,5 m
240794 1/4" x 15 m

241272 1/4" x 20 m
223771 1/4" x 30 m

Vooliku ühendused
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"
Survevoolikud (230 baari)
238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m

Püstoliga Inline™

ilma püstolita Inline™

RAC X püstoli pikendused
287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm
CleanShot™ RAC X™-i püstoli pikendus
287026 90 cm
287027 180 cm
Eksterjööri värvirullid (komplekt)
6880095 30 cm fikseeritud
098084 90-180 cm teleskoop
098085 45-90 cm teleskoop
Rullikomplekt
245397 Fikseeritud 50 cm rull sisetöödeks - 23 cm
EvenFlow™-pea - 12 mm kate - püstol InLine™

Mullpakend - pumbajalg ProConnect
17C489 Mullpakendis, sobib kõigile Classic PC-mudelitele

Düüsid ja düüsihoidjad
FFAXXX Roheline RAC X-i peenviimistlusdüüs
PAAXXX Sinine RAC X-i professionaalne õhuvaba düüs
WA12XX RAC X WideRac, suurtele pindadele
246215 RAC X-i düüsihoidja

ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, kaitsekontakt
24W755 230 V, IEC320, multicord

Vedelikud
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Spetsifikatsioonid
KÕIK SEADMED SAABUVAD komplektse ja kasutusvalmina, sisaldades:
4 sõrmega kasutatavat püstolit FTX™-E, filtreid (püstolile + kollektorile),
240794 BlueMax™ II-voolikut 1/4" x 15 m, düüsi RAC X™ (PAA517) ja düüsihoidikut.
CLASSIC 390 PC,
seisumudel
Detaili numbrid: E URO-versioonile (230 V)
Multicord-versioonile (230 V)
Ühendkuningriigis (110 V)
Max töösurve - baarides (PSI)
Max vedelikutootlikkus - l/min (gallon/min)
Düüsi max suurus - 1 püstol
Kaal - kg (naela)
Mootori nimivõimsus - hj
Miinimumnõue generaatorile - W
Omadused: TiltBack™ / värvinõu konks
Tööriistakast / Voolikuümbris
SmartControl™-versioon
GRACO BVBA • Vedelike käsitsemise lahendused
Tööstuspark Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel +32 89 770 700 • Faks +32 89 770 777
www.graco.com

CLASSIC 390 PC, CLASSIC S 395 PC, CLASSIC S 495 PC,
seisumudel ratastega mudel
ratastega mudel

17C348
17C346
17C347
227 (3300)
1,8 (0,47)
0,021"
14 (30)
5/8 DC
4000

17C349
17C351
–
227 (3300)
1,8 (0,47)
0,021"
14 (30)
5/8 DC
4000

17C361
–
17C359
227 (3300)
2,0 (0,54)
0,023"
19 (42)
7/8 TEFC DC
4000

17E025
17E026
–
227 (3300)
2,3 (0,60)
0,025"
33 (73)
1,0 TEFC DC
4000

–
–/–
–

✓/✓
✓/✓
–

–
– /–
1.0

✓/✓
✓ /✓
1.0
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