CLASSIC PC

Bezgaisa elektrisko krāsu smidzinātāju klāsts
profesionāliem darbuzņēmējiem nelieliem krāsošanas darbiem

PROFESIONĀLĀS PRIEKŠROCĪBAS
• Ideāli piemēroti krāsu izsmidzināšanai mazu un vidēju ģimenes mājokļu platībās,
kā arī nelieliem komerciāliem darbiem;
• „Graco” „lielās” tehnoloģijas kompaktos izmēros;
• Pateicoties ātrās sūkņu nomaiņas sistēmai ProConnect™, ik dienu tiek paveikts ikviens darbs

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

CLASSIC PC

Mazajos elektriskajos smidzinātājos vislielākā vērtība!

PAVEIC VISUS DARBUS KATRU DIENU!
Tagad nākamās paaudzes smidzinātāji CLASSIC ir
uzlaboti ar sistēmu ProConnect™. Šī ātri un vienkārši uz vietas nomaināmā sūkņu sistēma piešķir
mazajām, elektriskajām ierīcēm vēl lielāku vērtību.
Modelis 390 CLASSIC PC ar birstīšu motoru ir izturīgs darbarīks, kas izstrādāts profesionāliem
krāsošanas darbu iesācējiem. Šis smidzinātājs ir
ideāli piemērots krāsošanas darbiem dzīvojamo
ēku platībās.
Pārbaudītā Endurance™ sūkņu tehnoloģija, ar kuru
aprīkoti visi CLASSIC modeļi, ir ideāli piemērota
profesionāļiem, kas bieži izsmidzina plašus interjera pārklājumus.

Ērta pārnēsāšana
Atzarotā roktura konstrukcija
ar gumijas satvēriena daļu
sabalansē smidzinātāja svaru,
nenoslogojot kājas.

Funkcijas
Grozāma iesūcējšļūtene
- Visa alumīnija konstrukcija ir izturīga,
viegla un tai ir noturība pret rūsu;
- Lai iztīrītu šļūteni vai piekļūtu ieplūdes lodītei,
šļūtenes noņemšanai nav nepieciešami
instrumenti;
- Viegli grozāma krāsu spaiņu vai kannu
aizsniegšanas vajadzībām.

Modelis CLASSICS 395/495 ir pati labākā izvēle
profesionāļiem, kuri ikdienā tiecas pēc izcila snieguma, vadības un papildus komforta, strādājot
dzīvojamo ēku platībās.
Modelis CLASSICS ir aprīkots ar FTX™-E pistoli,
motoru ar maināmu ātrumu, sistēmu SmartControl™ 1.0 un elektronisko vadību, kas nodrošina konsekventu smidzināšanas rakstu zem jebkura spiediena.
Visiem CLASSIC modeļiem ar augstu konstrukcijas
platformu ir konfigurēta daudzfunkcionāla ratiņu
versija ar pneimatiskajiem riteņiem, tiešu sūknēšanu, papildus šļūtenes uztīšanu un instrumentu
kārbu kā papildus bonusu.

Korpuss
- Vērsts uz augšu, novēršot krāsas izšļakstīšanās iespēju;
- Piestiprinātais lielais kauss aiztur ieplūdes atveri, lai ierīces nešanas
laikā nepilētu krāsa.

Dažāda spiediena regulēšana
(tikai modeļiem CLASSIC 390)

Pozīciju indikators ļauj atkārtoti iestatīt
spiedienu, izsmidzinot gan vieglus,
gan arī smagus materiālus.

Materiāli un pielietojums
Modelis CLASSIC ir pārbaudīts un apstiprināts plaša klāsta laku,
akrila krāsu, gruntskrāsu, emaljas, pernicas un akrila interjera krāsu
smidzināšanas darbiem no spaiņa.
Noskatieties mūsu
videoklipus par iekārtu
pielietošanas veidiem:
http://www.contractorclub.com

Ideāli piemērota ierīce mazu dzīvojamo platību interjera renovēšanas
darbiem, kā arī nelieliem komerciāliem darbiem.

Sūkņa filtrs Easy-Out™
- Lielais filtrēšanas laukums samazina
uzgaļu aizsērējumus un nodrošina
kvalitatīvu apdari;
- Filtra konstrukcija no iekšpuses
un ārpuses neizjūk un ir attīrāma
tikai ar vairākiem litriem;
- Vertikālā filtra konstrukcija ir vienkārši
noņemama kopā ar vāciņu; novērš krāsas izšļakstīšanos.

LIETDERĪGI ZINĀT
PAPLAŠINI SAVU
DARBĪBAS DIAPAZONU!

SmartControl™ 1.0
Pateicoties maināmu ātrumu
vadībai, tiek sasniegts
konsekvents smidzināšanas
spiediens.

Funkcijas

JetRoller™

Ideāls instruments renovācijas darbiem
Pagariniet smidzinātāju ar „JetRoller” un
saīsiniet uzklāšanas laiku, apvienojot rullēšanu
un smidzināšanu vienā darbībā.
Der parastie 18 cm vai 25 cm pieejamie rullīšu apvalki.
Priekšrocības:
- Samazina pārkrāsošanas reižu skaitu;
- Nav jāsniedzas uz augšu;
- Nav jāpakāpjas un pastāvīgi jāstiepjas uz augšu un uz leju;
- Lielos darbus iespējams paveikt uz pusi īsākā laikā
nekā tad, kad tiek izmantotas parastās metodes.

Daļēji pneimatiski riteņi
- Viegli pārvietojas pa nelīdzenu virsmu.

Komplektācijā ietilpst viegla, noņemama rullīšu skava,
50 cm garš pagarinājums, CleanShot™ Shut-Off™ vārsts,
Inline™ pistole, izsmidzināšanas uzgalis un uzgaļa turētājs.

Tvertne

Ērta 5,7 litru tvertne, saderīga ar visām ierīcēm.

Augstās platformas ekskluzīvās īpašības
- Biezs, hromēts tērauds, piemērots smagiem darba apstākļiem;
- Ievelkamais rokturis kalpo kā šļūtenes uztinējs vienkāršai satītas šļūtenes noņemšanai;
- Iesūcēja uzgalis ļauj ērtā veidā sūknēt pat no 30 litru lieliem spaiņiem;
- TiltBack™ ļauj vienkāršā veidā vienam cilvēkam nomainīt krāsu spaini un instrumentu kārbu.

! UZGALIS
Lietošanai gatavais
rezerves sūknis
vienmēr jums palīdzēs
paveikt darbus!

Funkcijas
Ātri nomaināms sūknis
Ja parādījies kāds bojājums, nomainiet sūkni
PATS, veicot 3 vienkāršus darbības soļus.
Vairs nekāda velti izšķiesta laika vai
iztērētu naudas līdzekļu darbaspēka
samaksai par sūkņa remontu.
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Atskrūvējiet
fiksējošo uzgriezni

Atveriet durtiņas un
izņemiet sūkni

Noņemiet šļūteni un
iesūkšanas cauruli

- 1 minūtes laikā uz vietas
nomaināms sūknis;
- Tā vietā, lai gaidītu ierodamies
servisu, jūs varat turpināt veikt
izsmidzināšanas darbus;
- Nav tapiņu vai detaļu,
ko var pazaudēt!

CLASSIC PC Piederumi

Iegūstiet labāko no sava aprīkojuma, izmantojot profesionālus piederumus

Uzlabojiet smidzināšanas darbu kvalitāti
Pistoles FTX™-E
288438 Pistole FTX™-E ar uzgali RAC X™ 517,
uzgaļa turētājs RAC X un 2 filtri
262116 Pistole FTX™-E ar RAC X™,
60 sietveida filtrs, bez uzgaļa

Ļoti izturīgs JetRoller™ sistēmas pagarinājums, 0,5 m

Pistoļu filtri Easy-Out™
257129 30 sietveida, pelēks
287032 60 sietveida, melns

Tvertne
288526 5,7 litru statīva versija
24B250 5,7 litru Hi-Boy versija

287033 100 sietveida, zils
257130 200 sietveida, sarkans

Sūkņa filtri Easy-Out™
246425 30 sietveida, pelēks
246384 60 sietveida, pelēks (=standarts)
246382 100 sietveida, zils
246383 200 sietveida, sarkans
BlueMax™ II šļūtenes
214698 3/16 collas x 7,5 m
240794 1/4 collas x 15 m

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

Šļūteņu savienojumi
156971 1/4 collas x 1/4 collas
157350 1/4 collas x 3/8 collas
Šļūtene ar šarnīrsavienojumu (230 bāri)
238358 3/16 collas x 0,9 m
238359 3/16 collas x 1,8 m
238959 3/16 collas x 1,4 m

ar pistoli Inline™

bez pistoles Inline™

24V490 rullītis 18 cm
24V492 rullītis 18 cm
24V491 rullītis 25 cm
24V493 rullītis 25 cm
232123 Ļoti izturīgs 1 m garš pagarinātājs

Pagarinātāji ar uzgali RAC X
287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm
Pistole ar kātu CleanShot™ RAC X™
287026 90 cm
287027 180 cm
Pagarinātāji ar eksterjera rullīti (komplekts)
6880095 30 cm fiksētais
098084 90-180 cm teleskopiskais
098085 45-90 cm teleskopiskais
Rullīšu komplekts
245397 Fiksēts 50 cm iekšdarbu rullītis, 23 cm EvenFlow™
galviņa, 12 mm apvalks, pistole InLine™

Blistera iepakojumā - sūknis ProConnectr
17C489 Blistera Iepakojums, der visiem Classic PC

Uzgaļi un uzgaļu turētāji
FFAXXX Zaļš RAC X uzgalis augstas kvalitātes apdarei
PAAXXX Zils RAC X uzgalis profesionāliem bezgaisa pārklājumiem
WA12XX RAC X WideRac lielām virsmām
246215 Uzgaļu turētājs RAC X

ProGuard™+
24W090 230V, CEE 7/7, Schuko
24W755 230V, IEC320, daudzdzīslu

Šķidrumi
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ (sūkņa aizsardzībai)1 l

Specifikācijas
VISAS IERĪCES TIEK PIEGĀDĀTAS nokomplektētā veidā un
ir gatavas lietošanai kopā ar: FTX™-E pistoli ar rokturi 4 pirkstiem,
filtriem (pistolei + kolektoram), 240794 BlueMax™ II šļūteni 1/4 collas x 15m,
RAC X™ (PAA517) uzgali un uzgaļu turētāju.

Aparātu numuri: E IROPAS versijai (230 V)
Daudzdzīslu versijai (230 V)
AK (110 V)
Maks. darba spiediens - bāri (PSI)
Maks. šķidruma plūsma - l/min. (gpm)
Maks. uzgaļa izmērs - 1 pistole
Svars - kg (lbs)
Motora jauda - ZS
Minimālās prasības ģeneratoram - W
Funkcijas: TiltBack™ / spaiņa āķis
Instrumentu kārba / komplekts šļūtenes uztīšanai
SmartControl™ versija
GRACO BVBA • Šķidrumu apstrādes risinājumi
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fakss (32) 89 770 777
www.graco.com

CLASSIC 390 PC
Uz statīva

CLASSIC 390 PC CLASSIC S 395 PC CLASSIC S 495 PC
Uz statīva
Hi-Boy
Hi-Boy

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

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

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

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

–
–/–
–

✓/✓
✓/✓
–

–
– /–
1,0

✓/✓
✓ /✓
1,0
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