CLASSIC PC

Elektriske høytrykksmalesprøyter – basismodeller for malere

PROFESJONELLE FORDELER
• Ideell for små til middels store boligprosjekter og mindre kommersielle prosjekter
• Gracos ”store” teknologiske funksjoner i en kompakt størrelse
• ProConnect™-system for rask utskifting av pumpedel

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

CLASSIC PC
Mest for pengene!

Lett å bære
Vinklet håndtak med
behagelig gummigrep holder
malesprøyten bort fra beinet

FINISH EVERY JOB, EVERY DAY
Denne generasjonen CLASSIC malesprøyter kommer nå også med ProConnect™. Pumpedelen kan
raskt og enkelt skiftes ut på arbeidsplassen som
gjør at du kommer til å sette stor pris på disse
pålitelige maskinene.

Tekniske detaljer

390 CLASSIC PC med børstemotor er en solid arbeidshest, spesielt bygget for malere som ønsker
å etablere seg. Sprøyten er ideell for boligjobber.

Svingbar sugeslange
- Aluminiumkonstruksjonen er holdbar,
lett og rustfri
- E nkel fjerning av slangen for rengjøring eller
tilgang til inntakskulen, uten bruk av verktøy
- S vinger lett slik at den når malingsspann
eller bokser

Den velprøvde Endurance -pumpeteknologien
gjør alle CLASSIC-modeller perfekt til ulike typer
interiørmaling.
™

CLASSICS 395/495 er det beste valget for profesjonelle malere som ønsker enestående ytelse,
kontroll og ekstra komfort når de jobber i boliger.
CLASSICS er utstyrt med FTX™-E-pistol, motor
med variabelt turtall og SmartControl™ 1.0 med
elektronisk styring for konsistent sprøytebilde
uansett trykk.
Hi-Boy-modellene er en multifunksjonell vognversjon av CLASSIC-serien, som kommer med luftfylte
hjul, direkte innsuging, tiltback, slangeoppkveiling
og en praktisk verktøykasse.

Ramme
- Stødig ramme forhindrer velting av malingsspann
- S tor beholder til plassering av sugeinntaket fanger opp malingsdråper
under transport

Variabel trykkontroll
(kun CLASSIC 390-modeller)

Posisjonsindikator gir repeterbar
innstilling ved sprøyting
av lette til tyngre materialer

Materialer og bruksområder
CLASSIC er testet og godkjent for sprøyting av et bredt utvalg lakk,
akrylmalinger, grunnere, emaljelakk og akrylbasert interiørmaling rett fra
spannet.
Se våre
påføringsvideoer på:
http://www.contractorclub.com

Den ideelle maskinen for innvendig oppussing av mindre boliger og
næringsbygg.

Easy-Out™-pumpefilter
-	Stort filterhus og filter reduserer
dysetilstopping og sørger for et
meget bra resultat
-	Filteret er designet slik at det ikke
kollapser, og rengjøres med bare
noen få liter
-	Filteret fjernes enkelt med filtertoppen gir mindre søl

GODT Å VITE
ØK REKKEVIDDEN!
JetRoller™

SmartControl™ 1.0
Med variabel turtallskontroll
som gir konsistent
sprøytetrykk.

Tekniske detaljer

Hardplasthjul
- Ruller lett over ujevnt terreng

Det ideelle renoveringsverktøyet
Med JetRolleren reduseres påføringstiden
til et minimum ved å kombinere rulling og
sprøyting i én operasjon.
Du kan bruke vanlige 18 eller 25 cm ruller.
Fordeler:
- Mindre sprøytestøv
- Komfortabel arbeidsstilling
- Reduserer strekk- og bøyebevegelser til et minimum
-	Store jobber fullføres på halve tiden sammenlignet
med tradisjonelle metoder
Settet inneholder en lett, avtakbar rullebøyle, 50 cm
forlenger, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol,
sprøytedyse og dyseholder.

Hopper

Praktisk 5,7 liters beholder, kompatibel med alle enheter

Spesielle egenskaper av Hi-Boy versjonen
- Stål med tykk forkromming som tåler tøffe miljøer
- Nedfellbart håndtak fungerer som slangekveil og gjør at den oppkveilede slangen enkelt kan fjernes
- Praktisk sugeinntak gir mulighet for bruk av opptil 30 liters spann
- TiltBack™ gjør det enkelt for én person å skifte spann

! TIPS
Ha en reservepumpe
klar, slik at du alltid
kan fullføre jobben!

Tekniske detaljer
Rask pumpeskift
Skift pumpen SELV med tre enkle
trinn hvis det oppstår en skade.
Slipp å kaste bort tid eller tape
penger på pumpereparasjoner.
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Løsne låsemutteren

Åpne pumpedekselet og fjern
pumpen

Fjern slangen og
innsugingsrøret

-	Utskifting på 1 minutt
på arbeidsstedet
-	Slipp å avbryte arbeidet
for å vente på service
-	Ingen løse deler som
kan forsvinne!

CLASSIC PC Tilbehør

Få mest mulig ut av maskinen din med vårt profesjonelle tilbehør

Forbedre sprøytekvaliteten
FTX™-E-pistoler
288438
FTX™-E pistol med RAC X™ 517-dyse,
RAC X-dyseholder og 2 filtre
262116
FTX™-E-pistol med RAC X™, 60 mesh filter,
uten dyse

JetRoller™-system 0,5 m ekstra kraftig forlenger
med InLine -pistol		
uten InLine -pistol
24V490
rulle 18 cm
24V492 rulle 18 cm
24V491
rulle 25 cm
24V493 rulle 25 cm
232123
1 m HD-forlenger

Easy-Out™-pistolfilter
257129
30 mesh, grå
287032
60 mesh, sort

Hopper
288526
24B250

287033
257130

100 mesh, blå
200 mesh, rød

241272
223771

™

5,7 liter / stående versjon
5,7 liter / hi-boy versjon

RAC X-dyseforlengere
287019
25 cm		
287020
40 cm		

Easy-Out™-pumpefilter
246425
30 mesh, grå
246384
60 mesh, sort (= standard)
246382
100 mesh, blå
246383
200 mesh, rød
BlueMax™ II-slanger
214698
3/16" x 7,5 m
240794
1/4" x 15 m

™

287021
287022

CleanShot™ RAC X™-forlengerpistol
287026
90 cm		
287027
1/4" x 20 m
1/4" x 30 m

Slangekuplinger
156971
1/4" x 1/4"
157350
1/4" x 3/8"
Forløpere (230 bar)
238358
3/16" x 0,9 m
238359
3/16" x 1,8 m
238959
3/16" x 1,4 m
ProConnect-pumpedel, komplett
17C489
Komplett pumpedel,
passer til alle Classic PC-modeller
ProGuard™+
24W090
230V, CEE 7/7, shuko
24W755
230V, IEC320, multicord

50 cm
75 cm
180 cm

Rulleskaft eksteriør (komplett)
6880095
30 cm fast
098084
90-180 cm teleskop
098085
45-90 cm teleskop
Rullesett
245397

Fast interiørrulle 50 cm - EvenFlow™-hode
23 cm - Rulle 12 mm - InLine™-pistol

Dyser og dyseholdere
FFAXXX
Grønn RAC X Fine Finish-dyse
PAAXXX
Blå RAC X-håndverksdyse
WA12XX
RAC X WideRac, for store flater
246215
RAC X-dyseholder
Diverse
206994
253574

TSL™ olje 0,25 liter
Pumpe-Balsam 1 liter

Spesifikasjoner
ALLE MASKINER LEVERES komplett og klart til bruk:
FTX™-E 4-fingerspistol, filtre (pistol + pumpe), 240794 BlueMax™ II-slange
1/4" x 15 m, RAC X™-dyse (PAA517) og dyseholder.
CLASSIC 390 PC
Stand
Delenummer:	for EURO-versjon (230 V)
for Multicord-versjon (230 V)
for Storbritannia (110 V)
Maks. arbeidstrykk - bar
Maks. kapasitet - l/min
Maks. dysestørrelse - 1 pistol
Vekt - kg
Motoreffekt - HK
Minstekrav til generator - W
Leveres med: TiltBack™ / hopperkrok
Verktøykasse / slangeoppkveiling
SmartControl™-versjon
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CLASSIC 390 PC CLASSIC S 395 PC CLASSIC S 495 PC
Stand
Hi-Boy
Hi-Boy
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