CLASSIC PC

Gama Básica de Pulverizadores Elétricos Airless
para Profissionais de Pintura da Construção Civil

VANTAGENS PROFISSIONAIS
• Ideal para projetos de habitação familiar de pequena a média dimensão e projetos comerciais ligeiros
• “Grandes” tecnologias da Graco num tamanho compacto
• Termine sempre todos os trabalhos graças ao sistema de substituição rápida da bomba ProConnect™

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

CLASSIC PC

Seguramente o melhor entre os pequenos pulverizadores de tinta elétricos!

TERMINE TODOS OS TRABALHOS, TODOS OS DIAS
A nova geração de pulverizadores CLASSIC está
equipada com ProConnect™. Este sistema de
substituição rápida e fácil da bomba no local de
trabalho torna as unidades elétricas pequenas
mais fiáveis ainda mais valiosas.
O modelo 390 CLASSIC PC com motor com escovas é um sólido instrumento de trabalho concebido
para profissionais em “início de carreira”. É o pulverizador ideal para trabalhos residenciais.
A comprovada tecnologia das bombas Endurance™
em todos os modelos CLASSIC fazem deste o modelo ideal para profissionais que pretendem aplicar
uma gama alargada de revestimentos interiores.

Transporte confortável
Asa desviada com punho
confortável de borracha para
manter o pulverizador equilibrado
e afastado da perna

Características

Mangueira de sucção com entrada giratória
- Toda a construção em alumínio é resistente,
leve e resistente à ferrugem
- Mangueira amovível sem ferramentas,
para limpar ou aceder à esfera de admissão
-G
 ira facilmente para chegar aos baldes ou
latas de tinta

Os pulverizadores CLASSICS 395/495 são a escolha
ideal para os profissionais que procuram um
desempenho superior, controlo e conforto extra
no seu uso diário em trabalhos residenciais.
O modelo CLASSICS inclui uma pistola FTX™-E,
um motor de velocidade variável e SmartControl™
1.0, com controlo eletrónico, para um padrão de
pulverização consistente a todas as pressões.
Todos os modelos CLASSIC Hi-Boy estão disponíveis numa versão multifuncional móvel, com rodas
pneumáticas, sucção direta, função kick back, suporte para a mangueira e uma prática caixa de
ferramentas adicional.

Estrutura
- Mantém-se na vertical, para não derrubar a lata de tinta
-O
 depósito de grandes dimensões incluído segura a entrada durante
o transporte para reter o gotejamento

Controlo de pressão variável
(apenas modelos CLASSIC 390)

O indicador de posição permite uma
regulação repetível, enquanto pinta
materiais leves e mais pesados

Materiais & Aplicações
O modelo CLASSIC foi testado e aprovado para pulverizar uma vasta gama
de lacas, acrílicos, primários, esmaltes, vernizes e tintas acrílicas para
interiores, diretamente do balde.
Veja os nossos
vídeos de aplicação em:
http://www.contractorclub.com

A unidade ideal para trabalhos de renovação interior de projetos residenciais
de pequena dimensão e projetos comerciais ligeiros.

Filtro de bomba Easy-Out™
-	A grande área de filtragem reduz as
obstruções no bico e garante
um acabamento de qualidade
-	O filtro concebido para filtrar de
dentro para fora não fica danificado
e limpa com apenas alguns litros
-	O filtro vertical sai simplesmente
com a tampa, evitando derrames

IMPORTANTE SABER
AMPLIE O SEU ALCANCE!
JetRoller™

SmartControl™ 1.0
Com o controlo de velocidade
variável, proporciona
uma pressão de pulverização
consistente.

Características

Rodas semi-pneumáticas
-	Avança facilmente sobre
terreno irregular

A ferramenta de renovação ideal
Amplie o seu pulverizador com o JetRoller e minimize
o tempo de aplicação, ao combinar a pintura com rolo
e spray numa única operação. Utiliza revestimentos
de rolo de 18 ou 25 cm, habitualmente disponíveis.
Vantagens:
- Reduz o excesso de pulverização
- Elimina os gestos de extensão
- Elimina a necessidade de subir e descer constantemente
-	Permite concluir trabalhos de grande dimensão
em metade do tempo que os métodos tradicionais
O kit inclui uma estrutura de rolo leve e destacável,
uma extensão de 50 cm, válvula CleanShot™ Shut-Off™,
pistola Inline™, bico e adaptador.

Depósito

Um prático depósito de 5,7 litros, compatível com todas
as unidades

Características exclusivas do Hi-Boy
- Cromado espesso sobre o aço confere resistência em ambientes adversos
- Pega telescópica que funciona como enrolador de mangueira, facilitando a sua remoção
- A fácil entrada de sucção permite a sucção direta a partir de baldes com até 30 litros
- TiltBack™ permite facilmente que uma só pessoa troque o balde e a caixa de ferramentas de bordo

! DICA
Com uma bomba
sobressalente a postos,
poderá terminar sempre
o seu trabalho!

Características
Substituição rápida da bomba
Substitua facilmente SOZINHO a sua bomba
em 3 passos, caso ocorram danos.
Acabou-se o tempo desperdiçado ou
o dinheiro perdido com os custos de
mão-de-obra na reparação de bombas.

1

2

3

Desaperte a porca
de fixação

Abra a porta e retire
a bomba

Retire a mangueira
e o tubo de sucção

-	Substituição no local
de trabalho, num minuto
-	Pode continuar a pintar,
em vez de esperar
pela assistência
-	Não tem pinos nem peças
que se percam!

Acessórios CLASSIC PC

Tire o máximo rendimento do seu equipamento
utilizando os nossos acessórios profissionais

Melhore a qualidade da pintura
Pistolas FTX™-E
288438 Pistola FTX™-E com bico RAC X™ 517,
Adaptador RAC X e 2 filtros
262116 Pistola FTX™-E com RAC X™,
filtro de 60 mesh, sem bico

Sistema JetRoller™ Extensão de 0,5 m para trabalhos pesados

Filtros da pistola Easy-Out™
257129 30 mesh, cinzento 287033 100 mesh, azul
287032 60 mesh, preto
257130 200 mesh, vermelho

Depósito
288526 5,7 litros / versão com suporte
24B250 5,7 litros / versão hi-boy

Filtros de bomba Easy-Out™
246425 30 mesh, cinzento
246384 60 mesh, preto (= padrão)
246382 100 mesh, azul
246383 200 mesh, vermelho

Extensões de bico RAC X
287019 25 cm
287020 40 cm

Mangueiras BlueMax™ II
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

Conectores de mangueira
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"
Chicotes (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m
Embalagem alveolar - Baixo de bomba ProConnect
17C489 Embalagem alveolar, adequada
para todos os modelos Classic PC
ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, multicord

com pistola Inline™

sem pistola Inline™

24V490 rolo 18 cm
24V492 rolo 18 cm
24V491 rolo 25 cm
24V493 rolo 25 cm
232123 Extensão de 1 m para trabalhos pesados

287021 50 cm
287022 75 cm

Pistola de vara CleanShot™ RAC X™
287026 90 cm
287027 180 cm
Rolos externos (completos)
6880095 30 cm fixo
098084 90-180 cm telescópico
098085 45-90 cm telescópico
KIt de rolo
245397 Rolo interiores fixo de 50 cm - cabeça EvenFlow™
de 23 cm - revestimento de 12 mm pistola InLine™
Bicos e Adaptadores
FFAXXX Bico de alto acabamento RAC X verde
PAAXXX Bico airless profissional RAC X azul
WA12XX RAC X WideRac, para superfícies amplas
246215 Adaptador RAC X
Líquidos
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Especificações
TODAS AS UNIDADES SÃO FORNECIDAS completas e prontas a pintar com:

Pistola de 4 dedos FTX™-E, filtros (pistola + pulmão), 240794 mangueira BlueMax™ II
1/4" x 15 m, bico e adaptador RAC X™ (PAA517).

CLASSIC 390 PC
Suporte
Referências:	para a versão EURO (230 V)
para a versão Multicord (230 V)
para o Reino Unido (110 V)
Pressão de Funcionamento Máx. - bar (PSI)
Débito máx. da tinta - l/min. (gpm)
Tamanho do Bico Máx. - 1 pistola
Peso - kg (lbs)
Classificação do motor - (CV)
Potência mínima necessária do gerador - W

CLASSIC 390 PC CLASSIC S 395 PC CLASSIC S 495 PC
Suporte
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

Características: TiltBack™ / Gancho para o balde
Caixa de ferramentas / Suporte para a mangueira
Versão SmartControl™

–
–/–
–

✓/✓
✓/✓
–

–
– /–
1,0

✓/✓
✓ /✓
1,0
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