HVLP TurboForce II
™

Bärbara HVLP-turbiner
med innovativ EDGE™ II-pistolteknik

PROFESSIONELLA FÖRDELAR
• Måla i alla riktningar med FlexLiner™-tekniken
• Fyrdubblad produktivitet
• Mindre buller och längre livstid genom att turbinen kan startas/stoppas vid pistolen

Painter - Fine Finish Applications
HVLP TurboForce II 7.0 ProContractor - HVLP TurboForce II 9.0 Standard
HVLP TurboForce II 9.5 ProContractor - HVLP TurboForce II 9.5 ProComp
™
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HVLP

Banbrytande TurboForce II-teknik
™

för professionella lackeringsjobb

Avancerad
lågtrycksteknik med
överlägsen kontroll
FLERA MODELLER
	
Gracos HVLP-sprutor finns nu
i flera olika modeller – Standard,
ProContractor och ProComp.

➤

BRETT URVAL AV MATERIAL
	Konstruerad för överlägsen
finfördelning av de flesta tänkbara
material.

➤

UTMÄRKTA PRESTANDA
	Gracos HVLP-sprutor är
marknadens svalaste och
mest långlivade sprutor.

➤

Perfekt kontroll
Oberoende användarreglage
- Reglage för färgflöde
- Reglage för luftflöde
- Reglage för sprutbredd

FlexLiner-påssystem
Spruta från alla håll – även upp-och-ned
Blixtsnabba kulörbyten utan spill
Enkel rengöring
-	Kasta eller återanvänd insatserna,
du väljer själv!
- Inget sugrör som behöver rengöras
Använd koppen för färgförvaring
- Skruva bort koppen, sätt på locket
och förvara den i bilen

Justerbart luftmunstycke
Kan roteras i tre lägen för snabbt ändring
av sprutbild

RUND SPRUTBILD
0,3-10 cm diameter

HORISONTELL
SPRUTBILD
2,5-20 cm bredd

VERTIKAL SPRUTBILD
2,5-20 cm bredd

Enkla förberedelser
Patenterad snabbkoppling för nålar
-B
 yt nålar från pistolens framände
med ett enda klick
- S nabbt byte, snabb rengöring –
inga verktyg behövs
1. Ta bort det främre
luftmunstycket och
munstycket.

EDGE™ II-pistol
Patenterat enda
användarreglage
-	Kombinerar
inställning av
material och
luftflöde i ett enda
enkelt reglage

2. Skjut avtryckaren åt sidan
för att frigöra nålen.

3. Dra ut nålen.
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Fyrdubblad produktivitet
Få jobbet gjort på en fjärdedel av tiden
- Ny exklusiv konstruktion av luftmunstycket ger fyrdubbelt
flöde i alla nålar
- Snabb att justera, kan roteras 360° med indikator för sprutinställning som enkelt kan repeteras
- Ett enkelt reglage för samtidig justering av både material och luftflöde

EDGE™ II Plus-pistol
-	Överlägsen kontroll med separata användarreglage för färgflöde,
luftflöde och sprutbildsstorlek
- Fyrdubblad produktivitet
- FlexLiner-påssystem

Inbyggd pistol- och kopphållare
- Håller pistolen då den inte används
-	Gör det enkelt att fylla på färg med
mindre spill

Tillbehörslåda
-	Separat verktygsförvaring för extra
nålar och munstycken

Skaffa dig större
rörelsefrihet för målning
och bli mindre trött!

ProComp-serien
Koppla samman slangar för en maximal
förlängning på 18 meter.

Super-Flex™-luftslang
-

kan du spruta utan att koppen är
ansluten till pistolen

Väger 15 % mindre än andra ledande märken för bättre kontroll över pistolen
6 m längd (Standard-serien)
9 m längd (ProContractor-serien)
Inga verktyg krävs för anslutning

Branschledande dubbelt
filtreringssystem
Filter i fordonsklass för
högeffektiv filtrering.
Överträffar de skum- och
pappersfilter som används
i de flesta HVLP-system.

Mindre, lättare
Maximal rörelsefrihet på
arbetsplatsen – får jobbet gjort både
snabbare och enklare
➤ 50 % mindre
➤ 30 % lättare
➤ Robust hölje i rostfritt stål skyddar
turbinen under transport

➤	Spruta med koppar eller tryckfat

upp till maximalt 10 liter

TurboControl-system
med LED-skärm
Justera TurboForce-turbinens hastighet
för önskad prestanda
➤ Reducerar värmeutvecklingen
➤ Går tystare
➤ Förlänger turbinens livslängd
➤ 50 % längre slangar

SmartStart™-turbin
➤ Stängs automatiskt av när den inte används – när du inte målar stannar den
➤ Minskar bullret på arbetsplatsen och gör jobbet mindre tröttsamt
➤	Automatisk avstängning minskar värmeutvecklingen

och förlänger turbinens livslängd

Lös kopp
➤M
 ed ProComp-konfigurationen

(Patentsökt)

HVLP

Banbrytande TurboForce II-teknik
™

för professionella lackeringsjobb

Tekniska specifikationer
Alla enheter levereras kompletta och klara för användning:

HVLP STANDARD
7.0
9.0

Modellnamn
Artikelnummer: för EURO-version (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK (230 V)
UK (110 V)
Turbinsteg
Max. arbetstryck - bar (PSI)
Vikt - kg (lbs)
TurboForce™ II-teknik
SmartStart™
TCS-system
Nålar med snabbkoppling
FlexLiner™-system
Luftflödet regleras på pistolen
Reglering av färgflöde på pistolen
Sprutbildens storlek regleras på pistolen
Förvaring av nål och munstycke
Tvättbart luftfilter
Sats med nål och munstycke
Pistol
Super-Flex™-luftslang
Super-Flex™ böjlig luftslang
Dockningsstation för pistol
Manual

HVLP PROCONTRACTOR HVLP PROCOMP
7.0
9.5
9.5

-

17P529

17P530

17P532

17P533

17T980
3
0,5 (7)
18 (39,7)
Ja
–
–
Ja
Ja

17P535
4
0,6 (9)
14 (30,8)
Ja
–
Ja
Ja
Ja

17P536
3
0,5 (7)
18 (39,7)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Fordon
#3, #4
EDGE™ II PLUS
257159 (9 m)
17R299 (1,2 m)
Ja
3A4967

17P538
17T982
5
0,7 (9,5)
19 (41,9)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Fordon
#3, #4, #5
EDGE™ II PLUS
257159 (9 m)
17R299 (1,2 m)
Ja
3A4967

17P539
5
0,7 (9,5)
23 (50,7)
Ja
Ja
Ja
Ja
Lös kopp
Ja
Ja
Ja
Ja
Fordon
#3, #4, #5
EDGE™ II PLUS
257159 (9 m)
17R299 (1,2 m)
Ja
3A4967

Förinställd blandning Förinställd blandning

Ja
Nej
–
Skum
#3
EDGE™ II
17R300 (6 m)
–
–
3A4967

Ja
Nej
–
Skum
#3
EDGE™ II
17R300 (6 m)
–
–
3A4967

Tillbehör
Få ut det mesta möjliga av din utrustning med våra professionella tillbehör:
Pistoler
17P481 HVLP EDGE II-pistol, avtryckarstopp med
Flex-Liner koppsystem (kopp, insats, lock,

17P212
17S166
244130
17S115
FlexLiner-påse)
17P483 HVLP EDGE II Plus-pistol, kompletta reglage 17S116
287819
med 1 L FlexLiner koppsystem (kopp, insats,
lock, FlexLiner-påse)

17P654 HVLP EDGE II ProComp-pistol
Pistolförlängning (30 cm)
17P491 HVLP EDGE II pistolförlängning
EDGE™ II snabbkopplingssatser för vätska
17P485 #2 (0,8 mm)
17P486 #3 (1,3 mm)
17P487 #4 (1,8 mm)
17P488 #5 (2,2 mm)
17P489 #6 (2,5 mm)
17P490 #7 (2,8 mm)
HVLP koppar, behållare och insatser
17R462 1 L FlexLiner HVLP-enhet (kopp, insats, lock)
17A226 1 L FlexLiner-påsar (3-pack)

1 L FlexLiner-påsar (25-pack)
HVLP FlexLiner-lock
1 L metallkopp med sugmatning
0,5 L tyngdmatningskopp (endast EDGE II)
0,5 L tyngdmatningskopp (endast EDGE II Plus)
2 L kopp med lock och 1,5 m material- och
luftslang (för ProComp-spruta)
16D562 2 L koppinsatser (10-pack)
Filter och silar
17R296 Filtersats för Standard-serien
17R298 Filtersats för ProContractor- och ProCompserien
240267 Konformade materialsilar (3-pack)
Super-Flex™ slangar och kopplingar
17R299 Super-Flex böjlig luftslang (1,2 m)
17R300 Super-Flex-luftslang (6 m)
257159 Super-Flex-luftslang (9 m)

241423 Super-Flex material- och luftslangsenhet
med snabbkopplingar (9 m)
240476 Materialslang, 3/8" x 9 m – används med
lös pistol (medföljer ej)
17R301 QuickDisconnect™-kulventil (luftslang till pistol)
240282 Snabbkoppling (luftslang till spruta)
240069 Y-koppling för 2 pistoler (f/m/m)
Underhålls- och reparationssatser
256960 Reservdelssats med packning för
HVLP EDGE II-pistol
17P708 Komplett tätningssats för HVLP EDGE II-pistol
17P709 Luftmunstycke för HVLP EDGE II-pistol
256957 Backventil för snabbrengöring (komplett enhet)
256956 Reservdelssats med backventil för
snabbrengöring (3-pack)
256953 Rengöringsborste, sats
256954 Deluxe-rengöringssats (innehåller: fina borstar
och rensare)

M71425 Tätningar för 2 L lös kopp (5-pack)
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