CLASSIC PC

Mažiausios elektrinės beorės dažų purškimo sistemos,
skirtos profesionaliems dažymo darbams

PROFESIONALUMĄ UŽTIKRINANTYS PRANAŠUMAI
• Idealus pasirinkimas įrengiant mažus ar vidutinius gyvenamuosius būstus
ir atliekant lengvus komercinius projektus
• Kompaktiškos „didžiosios“ „Graco“ technologijos
• Kasdien užbaigsite pradėtą darbą naudodami „ProConnect™“ greitai pakeičiamos pompos sistemą

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

CLASSIC PC

Didžiausia vertė mažų elektrinių purškimo sistemų klasėje!

Patogus pernešimas
Guma dengta patogi
rankena įtaisyta šone,
išbalansuotas svoris taip, kad purškimo
sistema nekliūtų už kojos nešant

KASDIEN UŽBAIGSITE PRADĖTĄ DARBĄ
Nauja CLASSIC purkštuvų karta patobulinta
„ProConnect™“ sistema. Dėl greito ir lengvo
pompos pakeitimo darbo metu sistemos
patikimiausi elektriniai įrenginiai tampa dar
vertingesni.

Savybės

390 CLASSIC PC su elektros varikliu su šepetėliais yra
tvirtas darbinis arkliukas, sukurtas pradedantiesiems
profesionalams. Tai idealus purkštuvas atliekant
darbus gyvenamosiose patalpose.

Šarnyrinė įsiurbimo žarna
- Visa aliuminio konstrukcija yra patvari,
lengva ir atspari rūdims
- Norint nuimti žarną ir išplauti ją ar prieiti prie
įsiurbimo angos vožtuvo nereikia jokių įrankių
- Lengvai pasisuka, kai reikia pasiekti
dažų talpas

Išbandyta „Endurance™“ pompos techninė įranga
visuose CLASSIC modeliuose puikiai tinka profesionalams, kuriems tenka dažnai purkšti įvairias
vidaus dangas.
CLASSICS 395/495 yra geriausias pasirinkimas
profesionalams, kurie ieško ypač didelio našumo,
puikiai valdomų ir patogių įrenginių kasdieniam
dažymui gyvenamuosiuose objektuose.
CLASSICS išsiskiria „FTX™-E“ pistoletu, kintamų
sūkių elektros varikliu ir „SmartControl™ 1.0“
sistema su elektroniniu valdymo bloku, užtikrinančia
pastovų purškimą esant bet kokiam slėgiui.
Visi „Hi-Boy CLASSIC“ modeliai pasižymi tokiais
privalumais, kaip įvairios paskirties vežimėliai su
pripučiamais ratais, tiesioginis dažų įsiurbimas,
vežimėlio atlenkimo atrama, žarnos suvyniojimo
funkcija ir įrankių dėžė.

Rėmas
- Stabiliai stovi vertikalioje padėtyje, todėl dažų indas neapvirs
- Prie įsiurbimo angos pritvirtintu dideliu bakeliu sugaudomi lašai
perkeliant įrenginį

Kintamo slėgio reguliatorius
(tik CLASSIC 390 modeliuose)

Dėl informacinio indikatoriaus purkšdami
lengvesnes ar sunkesnes medžiagas
galite nustatyti norimus parametrus

Medžiagos ir naudojimo paskirtis
CLASSIC įrenginiai išbandyti ir atestuoti kaip tinkami purkšti įvairius lakus,
akrilinius dažus, gruntus, emales, politūras ir akrilinius vidaus apdailos
dažus tiesiai iš kibiro.
Žiūrėkite mūsų
vaizdo medžiagą apie
naudojimo paskirtį:
http://www.contractorclub.com

Idealus įrenginys mažoms gyvenamosioms patalpoms atnaujinti ir lengviems
komerciniams projektams.

„Easy Out™“ pompos filtras
- Dėl didelio filtravimo ploto galvutė
rečiau kemšasi ir galima kokybiškai
purkšti dangas
- „Iš vidaus į išorę“ konstrukcijos
filtrai neplyšta ir išplaunami vos
keliais litrais
- Vertikalios konstrukcijos filtras lengvai
išimamas kartu su dangteliu; taip išvengiama išsiliejimų

PRAVARTU ŽINOTI
PASIEKITE TOLIAU!
JetRoller™

SmartControl™ 1.0
Kintamu sūkių valdymu
užtikrinamas pastovus
purškimo slėgis.

Ideali priemonė renovacijos darbams

Savybės

Privalumai:
- Sumažinamas išpurškiamų dažų debesis
- Nereikia toli ar aukštai siekti
- Nereikia pasilypėti ir nuolat siekti aukštai ar žemai
- Didelius darbus užbaigsite dvigubai greičiau nei
tradiciniais metodais

Pusiau pripučiami ratai
- Lengvai rieda nelygiu
paviršiumi

Išplėskite purkštuvo galimybes naudodami „JetRoller“
ir sujungę dangos padengimą voleliu ir purškimu į vieną
operaciją sutrumpinkite dažymo laiką.
Įprastai pritaikomi 18 ar 25 cm voleliai.

Rinkinį sudaro lengvas nuimamas volelio rėmas,
50 cm ilgintuvas, „CleanShot™“ „Shut-Off™“ vožtuvas,
„Inline™“ pistoletas, purkštuvo antgalis ir laikiklis.

Talpa

Patogi 5,7 litro talpa, tinkama visiems įrenginiams

„Hi-Boy“ išskirtinės savybės
- Storas chromo sluoksnis, kad atlaikytų sunkias darbo sąlygas
- Ant ištraukiamos rankenos galima suvynioti žarną ir paprastai ją nuimti
- Dėl patogaus įsiurbimo įtaiso galima siurbti tiesiai iš iki 30 litrų talpos kibirų
- Su „TiltBack“™ sistema įrankių dėžė yra po ranka ir vienas asmuo gali lengvai pakeisti kibirą

! SVARBU
Turėdami paruoštą
atsarginę pompą visada
galėsite užbaigti darbą!

Savybės
Greitas pompos pakeitimas
Įvykus bet kokiam pompos gedimui lengvai
pakeisite ją PATYS trimis veiksmais.
Nebegaišite laiko ir neeikvosite darbo
sąnaudų pompai taisyti.
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Atlaisvinkite
prispaudimo veržlę

Atidarykite dureles
ir išimkite pompą

Nuimkite žarną ir
įsiurbimo vamzdelį

- Vienos minutės trukmės
darbas vietoje
- Užuot laukę techninės pagalbos,
galėsite purkšti toliau
- Nepamesite jokių kaiščių
ar dalių!

CLASSIC PC priedai

Naudokite mūsų profesionalius priedus ir
kuo maksimaliau išnaudokite mūsų įrenginius!

Pagerinkite purškimo kokybę
FTX™-E pistoletai
288438 „FTX-E™“ pistoletas su „RAC X™ 517“ dažymo
galvute, „RAC X“ laikikliu ir 2 filtrais
262116 „FTX™-E“ pistoletas su „RAC X™“,
60 mesh filtru, be dažymo galvutės

„JetRoller™“ sistema 0,5 m ypač tvirtas ilgintuvas
24V490
24V491
232123

volelis 18 cm
24V492 volelis 18 cm
volelis 25 cm
24V493 volelis 25 cm
1 m ypač tvirtas ilgintuvus

„Easy Out“™ pistoleto filtrai
257129 30 mesh, pilkas 287033 100 mesh, mėlynas
287032 60 mesh, juodas 257130 200 mesh, raudonas

Talpa
288526
24B250

5,7 litro / stovo versija
5,7 litro / „hi-boy“ versija

„Easy Out™“ pompos filtrai
246425 30 mesh, pilkas
246384 60 mesh, juodas (standartinis)
246382 100 mesh, mėlynas
246383 200 mesh, raudonas

„RAC X“ dažymo galvutės pailginimo elementai
287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm

„BlueMax™ II“ žarnos
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

Žarnų jungtys
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"
Lanksčios žarnos (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m
Prekinė pakuotė - „ProConnect“ apatinė pompa
17C489 Prekinė pakuotė, pritaikyta visiems „Classic PC“
ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, „Shuko“ maitinimo laidas
24W755 230 V, IEC320, daugiagyslis

su „Inline™“ pistoletu

be „Inline™“ pistoleto

„CleanShot™“ „RAC X™“ pistoletas su ilgintuvu
287026 90 cm
287027 180 cm
Eksterjero darbams skirti voleliai (rinkinys)
6880095 30 cm fiksuoto ilgio kotas
098084 90-180 cm teleskopinis kotas
098085 45-90 cm teleskopinis kotas
Volelių rinkinys
245397 Fiksuotas vidaus apdailos volelis,
skersmuo 50 cm - „EvenFlow“™ galvutė 23 cm
- plaukelis 12 mm - „InLine“™ pistoletas
Galvutės ir laikikliai
FFAXXX Žalia „RAC X“ apdailos galvutė
PAAXXX Mėlyna „RAC X“ profesionali beorio purškimo
galvutė
WA12XX „RAC X WideRac“ - skirta didelio ploto paviršiams
246215 „RAC X“ laikiklis
Skysčiai
206994 „TSL“™ 0,25 l
253574 Ploviklis „Pump Armor“™, 1 l

Techniniai duomenys
VISI ĮRENGINIAI TIEKIAMI sukomplektuoti ir paruošti darbui naudojant:

„FTX™-E“ 4-pirštį pistoletą, filtrus (pistoletas + filtras), 240794 „BlueMax™ II“
žarną 1/4" x 15 m, „RAC X™“ (PAA517) purkštuvo antgalį ir laikiklį.

CLASSIC 390 PC
ant stovo
Užsakymo numeriai: E uropai skirtas 230 V modelis
230 V modelis su keliais laidais
Jungtinei Karalystei skirtas 110 V modelis
Maks. darbinis slėgis, bar (psi)
Maks. našumas, l/min (gal./min)
Maks. galvutės dydis (1 pistoletas)
Svoris, kg (svarai)
Vardinė variklio galia, kW (AG)
Generatoriaus galia ne mažesnė kaip (W)
Savybės: TiltBack™ / kibiro kablys
Įrankių dėžė / žarnos suvyniojimo įtaisas
„SmartControl™“ variantas
GRACO BVBA • Skystų medžiagų išpurškimo sprendimai
Industrieterrein 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
ant stovo
„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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