CLASSIC PC

Sähkökäyttöisten korkeapaineruiskujen aloitusmallisto
ammattimaisille maalausurakoitsijoille

ENSILUOKKAISET EDUT
• Ihanteellinen pieniin ja keskisuuriin töihin
• Gracon ’suuret’ teknologiat pienessä tilassa
• Viimeistele jokainen työ joka päivä nopean ProConnect™-pumpunvaihtojärjestelmän avulla

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

CLASSIC PC

Pienten sähköruiskujen paras hinta-laatu-suhde!

Mukava kantaa
Keskilinjasta sivuun
asennettu kuminen nostokahva
siirtävät ruiskun painon mukavammaksi kantaa

VIIMEISTELE JOKAINEN TYÖ JOKA PÄIVÄ
CLASSIC-ruiskujen seuraavaan sukupolveen on nyt
lisätty ProConnect™. Tämä nopea ja helppo mukana kuljetettava pumpunvaihtojärjestelmä tekee
luotettavimmista pienistä sähkölaitteista entistäkin
arvokkaampia.

Ominaisuudet

Hiilimoottorilla toimiva 390 CLASSIC PC on luotettava työjuhta aloitteleville ammattilaisille. Se on
ihanteellinen ruisku asunnoissa tehtäviin töihin.

Nivelöity imuletku
- Kokonaan alumiinin rakenne on kestävä,
kevyt ja ruostumaton
- L etkun irrotus ilman työkaluja puhdistusta
tai imukuulan käsittelemistä varten
- Helppo kääntää maaliastioihin pääsemiseksi

Kaikissa CLASSIC-malleissa käytettävä, hyväksi
havaittu Endurance™-pumpputekniikka tekee tästä
ruiskusta täydellisen ammattilaisille, jotka ruiskuttavat säännöllisesti monia eri sisäpinnoitteita.
CLASSICS 395/495-ruiskut ovat paras valinta
ammattilaisille, jotka haluavat ylivoimaisen
suorituskyvyn, hallittavuuden ja lisää mukavuutta
päivittäisiin asunnoissa tehtäviin töihin.
CLASSICS-malleissa on FTX™-E-pistooli, vaihtuvanopeuksinen moottori ja SmartControl™ 1.0,
jonka elektroninen säädin pitää ruiskutuskuvion
tasaisena paineesta riippumatta.
Kaikissa Hi-Boy CLASSIC-malleissa on monitoimikärrymalli, jonka premium-ominaisuuksiin kuuluvat paineilmarenkaat, suora imu, letkurulla ja
kätevä työkalulaatikko.

Runko
- Pysyy pystyasennossa eikä siksi kaada maaliastiaa
-M
 ukana tuleva iso kuppi sulkee tulolohkon kuljetuksen
aikana keräten mahdolliset vuodot

Muunneltava paineen säätö
(vain CLASSIC 390 -malleissa)

Asennonilmaisin mahdollistaa toistuvan
asetuksen kevyitä ja raskaampia
materiaaleja ruiskutettaessa

Materiaalit ja sovellukset
CLASSIC on testattu ja hyväksytty lukuisien eri lakkojen, akryylimaalien,
pohjamaalien, lasitteiden ja sisämaalaukseen tarkoitettujen akryylimaalien
ruiskutukseen suoraan astiasta.
Katso sovellusvideomme
osoitteessa:
http://www.contractorclub.com

Ihanteellinen laite pienten asuntojen ja pieniin kaupallisiin remonttiprojekteihin.

Easy-Out™-pumppusuodatin
-	Laaja suodatusalue vähentää suuttimen
tukoksia ja takaa laadukkaan
lopputuloksen
-	Sisältä ulospäin suodattavat
suodattimet eivät painu kasaan ja
suodatukseen riittää muutama litra
-	Pystymallinen suodatin on helppo
poistaa korkin kanssa, ja se eliminoi roiskeet

HYVÄ TIETÄÄ
PARANNA
ULOTTUVUUTTASI!

SmartControl™ 1.0
Vaihtuvanopeuksinen säädin
pitää ruiskutuspaineen
tasaisena.

Ominaisuudet

Matalapaineiset renkaat
- Rullaavat kevyesti esteiden ylitse

JetRoller™

Ihanteellinen remonttityökalu
Laajenna ruiskuasi JetRollerilla, ja minimoi levitysaika
yhdistämällä telan käyttö ja ruiskuttaminen samaan
toimenpiteeseen. Yleisesti myynnissä olevat 18 tai 25 cm
telasuojukset sopivat siihen.
Edut:
- Vähentää ohiruiskutusta
- Ei kurottelua
- Ei kiipeilyä eikä jatkuvaa kurottelua ylös ja alas
-	Suoriudut suurista työtehtävistä puolet nopeammin
perinteisiin menettelyihin verrattuna
Sarja sisältää irrotettavan kevytrakenteisen telakehyksen,
50 cm jatkeen, CleanShot™ Shut-Off™ -venttiilin, Inline™pistoolin, ruiskutussuuttimen ja suojuksen.

Säiliö

Kätevä 5,7 litran suppilo on yhteensopiva kaikkien
laitteiden kanssa

Ainutlaatuiset Hi-Boy-ominaisuudet
- Paksu kromikerros teräksen päällä auttaa kestämään ankaria ympäristöjä
- Kokoonpainettava kahva toimii myös letkupitimenä, joka helpottaa kelakiepin poistamista
- Mukava imuteho mahdollistaa suoran imun jopa 30 litran astioista
- TiltBack™ mahdollistaa helpon astian vaihdon yksin, ja laitteessa on työkalulaatikko

! SUUTIN
Kun varapumppu
on valmiina, saat aina
viimeisteltyä työsi!

Ominaisuudet
Nopea pumpunvaihto
Vaihda pumppu helposti ITSE 3-vaiheisella
menetelmällä, jos se vaurioituu.
Älä enää hukkaa aikaa tai
rahaa pumpun korjaukseen.
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Löysää
kiristysmutteri

Avaa luukku
ja irrota pumppu

Irrota letku
ja imuputki

- Vaihto minuutissa työmaalla
-	Käytä aikasi ruiskutukseen
huollon jonottamisen sijaan
-	Ei hävitettäviä tappeja
tai osia!

CLASSIC PC:n lisävarusteet

Hyödynnä laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla
ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla

Paranna ruiskutuksen laatua
FTX™-E-pistoolit
288438 FTX™-E-pistooli ja RAC X™ 517 -suutin,
RAC X -suojus ja 2 suodatinta
262116 FTX™-E-pistooli ja RAC X™,
suodatin 60 mesh, ei suutinta

JetRoller™-järjestelmä 0,5 m vaativan käytön jatke

Easy-Out™-pistoolin suodattimet
257129 30 mesh, harmaa 287033 100 mesh, sininen
287032 60 mesh, musta
257130 200 mesh, punainen

Säiliö
288526 5,7 litraa / telinemalli
24B250 5,7 litraa / hi-boy-kärrymalli

Easy-Out™-pumpun suodattimet
246425 30 mesh, harmaa
246384 60 mesh, musta (= standardi)
246382 100 mesh, sininen
246383 200 mesh, punainen

RAC X -suuttimen jatkeet
287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm

BlueMax™ II -letkut
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

Letkuliittimet
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"
Liitosletkut (230 baaria)
238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m

Inline™-pistoolilla

ilman Inline™-pistoolia

24V490 tela 18 cm
24V492 tela 18 cm
24V491 tela 25 cm
24V493 tela 25 cm
232123 1 m jatke vaativaan käyttöön

CleanShot™ RAC X™ -tankopistooli
287026 90 cm
287027 180 cm
Painetelat (täydelliset)
6880095 30 cm kiinteä
098084 90-180 cm teleskooppi
098085 45-90 cm teleskooppi
Telasarja
245397 Kiinteä sisämaalaustela 50 cm - EvenFlow™-pää
23 cm - kansi 12 mm - InLine™-pistooli

Kuplapakkaus - ProConnect-pumpun alaosa
17C489 Kuplapakkaus, sopii kaikkiin Classic PC -malleihin

Suuttimet ja suojukset
FFAXXX Vihreä RAC X -viimeistelysuutin
PAAXXX Sininen RAC X -korkeapainesuutin ammattikäyttöön
WA12XX RAC X WideRac, suurille pinnoille
246215 RAC X -suojus

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

Nesteet
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ -säilytys/puhdistusneste 1 l

Tekniset tiedot
KAIKKI LAITTEET TOIMITETAAN kokonaisina ja valmiina ruiskutukseen:
4 sormen FTX™-E 4- pistooli, suodattimet (pistooli + jakokappale),
240794 BlueMax™ II -letku 1/4" x 15 m, RAC X™ (PAA517) -suutin ja suojus.
CLASSIC 390 PC
Teline

CLASSIC 390 PC CLASSIC S 395 PC CLASSIC S 495 PC
Teline
Hi-Boy
Hi-Boy

Osanumerot:	EURO-versioon (230 V)
Multicord-versioon (230 V)
Iso-Britannia (110 V)
Suurin käyttöpaine - bar (PSI)
Suurin nestevirtaus - l/min. (gpm)
Suurin suutinkoko - 1 pistooli
Paino - kg (lbs)
Moottorin teho - hv
Generaattorin minimivaatimus - W

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

Ominaisuudet: TiltBack™ / astian koukku
Työkalulaatikko / letkuside
SmartControl™ -versio

–
–/–
–

✓/✓
✓/✓
–

–
– /–
1,0

✓/✓
✓ /✓
1,0
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