CLASSIC PC

Profi festők legkisebb airless elektromos szóróberendezései

PROFESSZIONÁLIS ELŐNYÖK
• Ideális kis és közepes családi házak festéséhez és egyszerűbb kereskedelmi projektekhez
• A Graco nagy technológiái kompakt méretben
• Fejezzen be minden nap minden munkát a ProConnect™ gyors szivattyúcserélő rendszernek köszönhetően

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

CLASSIC PC

A legjobb ár-érték arány
a kisméretű elektromos szóróberendezések között!
Kényelmes hordozás
A kényelmes,
gumírozott fogóval felszerelt,
kihajlított karral a szóróberendezés
eltartható a lábtól

MINDEN NAP MINDEN MUNKÁT BEFEJEZHET
A CLASSIC szóróberendezések következő generációja most ProConnect™ rendszerrel van felszerelve.
Ez a gyors és egyszerű praktikus szivattyúcserélő
rendszer a legmegbízhatóbb kis elektromos szóróberendezéseket is még értékesebbé teszi.

Jellemzők

A szénkefés motorral rendelkező 390 CLASSIC PC
megbízható megoldást jelent különösen azoknak
a festőknek, akik most indítják be a vállalkozásukat. Ideális szóróberendezés lakóépületekhez.

Forgó bemeneti szívótömlő
- Minden alumíniumszerkezet tartós,
könnyű és rozsdaálló
- Az anyagtömlő szerszámok nélkül
eltávolítható a szívógolyó könnyű tisztításához
vagy eléréséhez
- A forgó megoldásnak köszönhetően
egyszerűen elérhető a vödör vagy doboz

A minden CLASSIC modellen megtalálható, már
bevált Endurance™ szivattyútechnológiának köszönhetően a berendezés kiváló választás olyan
szakemberek számára, akik gyakran használnak
számos különböző belső bevonatot.
A CLASSICS 395/495 a lehető legjobb választás
azon szakemberek számára, akik lakóépületek
festésekor verhetetlen teljesítményre, irányíthatóságra és fokozott kényelemre vágynak a mindennapos használat során.
A CLASSICS berendezéshez tartozik az FTX™-E szórópisztoly, egy változtatható sebességű motor és
a SmartControl™ 1.0, amely elektronikus vezérléssel biztosít egyenletes szórási képet a berendezés
minden megnyomásakor.

Keret
- Felfelé áll, így nem dönti fel a festékes dobozt
- Szállítás közben a csatlakoztatott nagy tartály tartja a bemenetet,
hogy felfogja a festékcseppeket

Minden Hi-Boy CLASSIC modell multifunkcionális
kocsira szerelt kivitelben van konfigurálva, amely
extraként levegős kerekeket, közvetlen szívóegységet, kitámasztót, tömlőtartót és kényelmes szerszámosládát is tartalmaz.

Változtatható nyomásszabályzó
(csak CLASSIC 390 modelleknél)

A pozíciójelző könnyű és nehezebb
anyagok szórásakor ismételhető
beállításokat tesz lehetővé

Anyagok és alkalmazások
A CLASSIC bizonyítottan alkalmas a legkülönbözőbb lakkok, akrilfestékek,
alapozók, zománcok, védőrétegek és beltéri akrilfestékek azonnali
felvitelére.
Tekintse meg videónkat
a következő webhelyen:
http://www.contractorclub.com

Ideális készülék kis lakóépületek belső felújításához és egyszerűbb
kereskedelmi projektekhez.

Easy-Out™ szivattyúszűrő
- A nagy szűrőfelület csökkenti
a fúvókák eltömődésének számát,
és kiváló minőségű felületet biztosít
- A belülről kifelé szűrő szűrők
nem rogynak meg, és csak néhány
literrel tisztítanak
- A függőleges kialakítású szűrő
egyszerűen a zárófedéllel együtt
eltávolítható, és a festék nem ömlik ki

JÓ TUDNI
ÉRJEN
MESSZEBBRE!

SmartControl™ 1.0
A változtatható
sebességszabályozás
egyenletes szórási nyomást
biztosít.

Jellemzők

JetRoller™

Az ideális eszköz felújításhoz
Bővítse ki a szóróberendezését az új JetRoller rendszerrel,
amely a hengeres felhordás és a szórás egyetlen műveletté
egyesítésével minimálisra csökkenti a felhordási időt.
Az elterjedt 18 vagy 25 cm-es hengerborításokkal használható.
Előnyei:
- Csökkenti a szórási ködöt
- Nem kell nyújtózkodni
- Nem kell létrára mászni és folyamatosan fel- és lenyúlni
- A feladatok a hagyományos módszerekhez képest fele idő
alatt elvégezhetők

Félig levegős kerekek
- A nehéz terepet is leküzdik

A készlet tartalma: egy könnyű, levehető hengerkeret,
50 cm-es hosszabbítószár, CleanShot™ Shut-Off™ szelep,
Inline™ szórópisztoly, szórófej és fúvókatartó.

Tartály

Kényelmes 5,7 literes tartály, amely minden egységgel
kompatibilis

Hi-Boy különleges tulajdonságok
- Az acél a vastag krómbevonatnak köszönhetően a mostoha körülményeknek is ellenáll
- A visszahúzható fogantyú anyagtömlőtartóként is funkcionál a feltekert tömlő egyszerű levételéhez
- A kényelmes bemenet közvetlen szívást tesz lehetővé akár 30 literes tartályból is
- A TiltBack™ eszköznek köszönhetően akár egyedül is kicserélheti a tartályt, és használhatja
a beépített szerszámosládát is

! TIPP
Ha gondoskodik
pótszivattyúról,
mindig be fogja tudni
fejezni a munkáját!

Jellemzők
Gyors szivattyúcsere
A szivattyút 3 lépésben EGYEDÜL
is könnyedén kicserélheti,
ha bármilyen károsodás jelenne meg.
Nincs több elvesztegetett idő,
és nem kell pénzt költenie
a szivattyújavítás munkadíjára.
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Lazítsa meg
a szorítóanyát

Nyissa ki az ajtót, és
vegye le a szivattyút

Távolítsa el az
anyagtömlőt és
a szívócsőt

- Csere 1 perc alatt a munkahelyen
- Folyamatosan végezheti a szórást,
nem kell várnia a szervizre
- Nincs felesleges csapszeg
vagy alkatrész!

CLASSIC PC tartozékok

Hozza ki a legtöbbet a berendezésből professzionális tartozékaink használatával!

Javítsa a szórási minőséget!
FTX™-E szórópisztolyok
288438 FTX™-E szórópisztoly RAC X™ 517 fúvókával,
RAC X fúvókatartóval és 2 szűrővel
262116 FTX™-E szórópisztoly RAC X™ fúvókatartóval,
60 mesh szűrő, fúvóka nélkül

JetRoller™ rendszer 0,5 m nagy teljesítményű hosszabbítószár
24V490
24V491
232123

henger 18 cm
24V492 henger 18 cm
henger 25 cm
24V493 henger 25 cm
1 m nagy teljesítményű hosszabbítószár

Easy-Out™ pisztolyszűrők
257129 30 mesh, szürke
287032 60 mesh, fekete

Tartály
288526
24B250

5,7 liter/állványos verzió
5,7 liter/hi-boy verzió

287033
257130

100 mesh, kék
200 mesh, piros

241272
223771

50 cm
75 cm

CleanShot™ RAC X™ hosszúszárú pisztoly
287026 90 cm
287027 180 cm
1/4" x 20 m
1/4" x 30 m

Anyagtömlő-csatlakozók
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"
Hajlékony tömlők (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m
Fóliacsomagolás - ProConnect alsó szivattyú
17C489 Fóliacsomagolás, minden Classic PC készülékkel
használható
ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, többkábeles

Inline™ szórópisztoly nélkül

RAC X fúvókahosszabbítók
287019 25 cm
287021
287020 40 cm
287022

Easy-Out™ szivattyúszűrők
246425 30 mesh, szürke
246384 60 mesh, fekete (= standard)
246382 100 mesh, kék
246383 200 mesh, piros
BlueMax™ II anyagtömlők
214698 3/16" x 7,5 m
240794 1/4" x 15 m

Inline™ szórópisztollyal

Teddy hengerek (teljes)
6880095 30 cm rögzített
098084 90-180 cm teleszkópos
098085 45-90 cm teleszkópos
Hengerkészlet
245397 Rögzített, 50 cm-es beltéri henger 23 cm-es EvenFlow™ fej - 12 mm-es fedél InLine™ szórópisztoly
Fúvókák és fúvókatartók
FFAXXX Green RAC X finomszóráshoz használt fúvóka
PAAXXX Blue RAC X professzionális airless fúvóka
WA12XX RAC X WideRac nagy felületekhez
246215 RAC X fúvókatartó
Folyadékok
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Termékjellemzők
MINDEN EGYSÉG használatra készen kerül Önhöz:

FTX™-E Négyujjas szórópisztoly, szűrők (szórópisztoly + vezeték),
240794 BlueMax™ II anyagtömlő 1/4" x 15 m, RAC X™ (PAA517)
fúvóka és fúvókatartó.

Rendelési számok: E urópai verzió (230 V)
Többkábeles verzió (230 V)
Egyesült Királyság (110 V)
Max. üzemi nyomás - bar (PSI)
Max. folyadékáram - l/perc (gpm)
Max. fúvókaméret - 1 szórópisztoly
Tömeg - kg (lb)
Motorteljesítmény - LE
Minimális generátorteljesítmény - W
Jellemzők: TiltBack™ / tartályakasztó
Szerszámosláda / anyagtömlő
SmartControl™ verzió
GRACO BVBA • Folyadék továbbítási megoldások
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: (32) 89 770 700 • Fax: (32) 89 770 777
www.graco.com

CLASSIC 390 PC
állványos

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

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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