CLASSIC PC

Bassortiment med elektriska färgsprutor för yrkesmålare

PROFESSIONELLA FÖRDELAR
• Idealiska för små till medelstora projekt i bostäder och mindre kommersiella lokaler
• Gracos ”stora” teknik i ett kompakt format
• Slutför alla jobb, varje dag, tack vare ProConnect™-systemet för snabba pumpbyten

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

CLASSIC PC

Det bästa köpet av liten elektrisk färgspruta

SLUTFÖR ALLA JOBB, VARJE DAG
Nästa generations CLASSIC-sprutor har nu uppgraderats med ProConnect™. Detta snabba och enkla
pumpbytessystem innebär ett ännu större mervärde för de pålitligaste små elektriska enheterna.
390 CLASSIC PC med kolborstmotor är en robust
slitvarg för yrkesmålare som nyligen startat upp
med sprutning. Det är den idealiska sprutan för
jobb i bostadsmiljö.
Den beprövade pumptekniken Endurance på alla
CLASSIC-modeller gör sprutan perfekt för yrkesmålare som ofta använder många olika typer av
inomhusfärg.
™

CLASSICS 395/495 är bästa valet för yrkesmålare
som vill ha överlägsen prestanda, exakt kontroll
och extra komfort - varje dag.

Lätt att bära
Rejält handtag med
komfortgrepp i gummi gör
det lätt att bära sprutan

Egenskaper

Svivlande insugsrör
- Hållbar, lätt och rostsäker
aluminiumkonstruktion
- Inga verktyg behövs för att rengöra
eller komma åt inloppskulan
- Lätt att vrida för att komma åt färghinkar
eller burkar

CLASSICS har en FTX™-E-pistol, motor med variabel
hastighet och SmartControl™ 1.0, med elektronisk
styrning för en enhetlig sprutbild vid alla tryck.
Alla Hi-Boy CLASSIC-modeller finns i praktisk
vagnversion, där luftpumpade hjul, direktsugning,
vagnstöd, slangvinda och verktygslåda ingår som
extra bonus.

Chassi
- Står upprätt så att färgburken inte välter
- Ansluten Big Cup förhindrar dropp från inloppet under transport

Variabel tryckkontroll
(endast på CLASSIC 390-modeller)

Positionsindikatorn möjliggör
upprepad inställning vid övergång
från lätta till tyngre material

Material och användning
CLASSIC har testats och godkänts för sprutning av en mängd olika typer
av lack, akryl, primers, ugnslack, glanslack och akrylfärg för inomhusbruk,
direkt ur burken.
Titta på vår
appliceringsvideo på:
http://www.contractorclub.com

Den idealiska enheten för invändig renovering av mindre flerfamiljsbostäder
och mindre kommersiella lokaler.

Easy-Out™ pumpfilter
-	Den stora filterytan minskar risken
för stopp i munstycket och ger
en kvalitetsfinish
-	Omvänd filterkonstruktion som
ger filtret stadga och kan rengöras
med några få liter
-	Vertikalt filter som avlägsnas enkelt
med lock för att undvika spilll

BRA ATT VETA
ÖKA
DIN RÄCKVIDD!

SmartControl™ 1.0
Ger enhetligt spruttryck med
variabel hastighetskontroll.

Egenskaper

JetRoller™

Det idealiska renoveringsverktyget
Bygg ut sprutan med det nya JetRoller-systemet och
minimera appliceringstiden genom att kombinera rollning
och sprutning i en process.
Använder allmänt tillgängliga rollerhättor på 18 eller 25 cm.
Fördelar:
- Minskar sprutdimma
- Du slipper sträcka dig
- Du slipper klättra och sträcka dig upp och ned hela tiden
-	Avslutar större jobb på halva tiden jämfört med
traditionella metoder
Satsen omfattar en lätt avtagbar rollerbygel,
50 cm förlängning, CleanShot™ Shut-Off™-ventil,
Inline™-pistol, sprutmunstycke och skydd.

Stora hjul
-	Rullar lätt även över
ojämnt underlag

Behållare

En praktisk 5,7-litersbehållare som passar alla enheter

Unika egenskaper för Hi-Boy
- Rejält förkromat stål för lång livslängd
- Utdragbart handtag fungerar även som slangvinda för enkel upprullning av slangen
- Smidigt insug möjliggör direkt uppsugning ur hinkar på upp till 30 liter
- TiltBack™ möjliggör enkelt hinkbyte för en person och upphängning av verktygslåda

! TIPS
Med en reservpump
till hands kommer
du alltid att kunna
slutföra jobbet!

Egenskaper
Snabbt pumpbyte
Byt enkelt ut pumpen SJÄLV i 3 steg
vid eventuella tecken på skador.
Undvik förlorad arbetstid och
onödiga kostnader på grund
av pumpreparationer.
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Lossa låsmuttern

Öppna luckan och
avlägsna pumpen

Avlägsna slangen
och sugröret

- 1-minutsbyte på arbetsplatsen
-	Fortsätt spruta i stället
för att vänta på service
-	Inga låspinnar eller delar
som kan tappas bort!

Tillbehör till CLASSIC PC

Få ut det mesta möjliga av din utrustning, med våra professionella tillbehör

Förbättra sprutmålningskvaliteten
FTX™-E-pistoler
288438
FTX™-E-pistol med RAC X™ 517-munstycke,
RAC X-skydd och 2 filter
262116
FTX™-E-pistol med RAC X™, 60 mesh-filter,
inget munstycke

JetRoller™-system med 0,5 m kraftig förlängning
med Inline -pistol		
utan Inline -pistol
24V490
roller 18 cm
24V492 roller 18 cm
24V491
roller 25 cm
24V493 roller 25 cm
232123
1 m kraftig förlängning

Easy-Out™-pistolfilter
257129
30 mesh, grått
287032
60 mesh, svart

Behållare
288526
24B250

287033
257130

100 mesh, blått
200 mesh, rött

Easy-Out™-pumpfilter
246425
30 mesh, grått
246384
60 mesh, svart (= standard)
246382
100 mesh, blått
246383
200 mesh, rött
BlueMax™ II-slangar
214698
3/16" x 7,5 m
240794
1/4" x 15 m

241272
223771

™

1/4" x 20 m
1/4" x 30 m

Slangkopplingar
156971
1/4" x 1/4"
157350
1/4" x 3/8"
Vippslangändar (230 bar)
238358
3/16" x 0,9 m
238359
3/16" x 1,8 m
238959
3/16" x 1,4 m
Blisterförpackning - ProConnect-pumpdel
17C489
Blisterförpackning, passar alla Classic PC
ProGuard™+
24W090
230 V, CEE 7/7, schuko
24W755
230 V, IEC320, multisladd

™

5,7 liter / stativversion
5,7 liter / hi-boy-version

RAC X munstycksförlängning
287019
25 cm		
287021
287020
40 cm		
287022

50 cm
75 cm

CleanShot™ RAC X™-stångpistol
287026
90 cm		
287027

180 cm

Roller för utomhusbruk (komplett)
6880095
30 cm fast
098084
90-180 cm teleskopisk
098085
45-90 cm teleskopisk
Rollersats
245397

Fast inbyggd roller 50 cm - EvenFlow™huvud 23 cm - hölje 12 mm - InLine™-pistol

Munstycken och munstycksskydd
FFAXXX
Grönt RAC X-ytfinishmunstycke
PAAXXX
Blått RAC X-munstycke för professionell
airless-sprutning
WA12XX
RAC X WideRac, för stora ytor
246215
RAC X-skydd
Vätskor
206994
253574

TSL™ 0,25 l
Pump Armor™ 1 l

Tekniska data
ALLA ENHETER LEVERERAS kompletta och klara för användning med:

FTX™-E 4-fingerpistol, filter (pistol+grenrör), 240794 BlueMax™ II-slang 1/4" x 15 m,
RAC X™ (PAA517) munstycke och skydd.

CLASSIC 390 PC
Stativ
Artikelnummer:	för EURO-version (230 V)
för multisladdversion (230 V)
för Storbritannien (110 V)
Max. arbetstryck - bar (PSI)
Max. vätskeflöde - l/min. (gpm)
Max. munstycksstl. - 1 pistol
Vikt - kg (lbs)
Motorns märkeffekt - HP
Minsta generatoreffekt - W
Egenskaper: TiltBack™ / Hinkkrok
Verktygslåda / Slangband
SmartControl™-version
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CLASSIC 390 PC CLASSIC S 395 PC CLASSIC S 495 PC
Stativ
Hi-Boy
Hi-Boy

17C348
17C346
17C347
227 (3 300)
1,8 (0,47)
0,021"
14 (30)
5/8 DC
4000

17C349
17C351
–
227 (3 300)
1,8 (0,47)
0,021"
14 (30)
5/8 DC
4000

17C361
–
17C359
227 (3 300)
2,0 (0,54)
0,023"
19 (42)
7/8 TEFC DC
4000

17E025
17E026
–
227 (3 300)
2,3 (0,60)
0,025"
33 (73)
1,0 TEFC DC
4000

–
–/–
–

✓/✓
✓/✓
–

–
– /–
1,0

✓/✓
✓ /✓
1,0
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