FINISHPRO II PC Pro
™

Kompaktní vysoce výkonná stříkací zařízení se vzduchem
i pro bezvzduchové stříkání s integrovaným kompresorem –
záruka špičkové práce

HLAVNÍ VÝHODY
• 2 v 1: kombinuje výhody stříkání typu airless s přídavným vzduchem a airless (bezvzduchového) stříkání

v jednom zařízení
Špičková aplikace HVLP s rychlostí airless zařízení, bez ředění
• „Zelený“ integrovaný kompresor SmartComp™, který běží jen tehdy, když je potřeba vzduch.
To přináší úsporu energie a snižuje opotřebení a hluk.
• Optimalizujte svoje podnikání díky aplikaci BlueLink™ využívající SmartControl™.

Buďte informováni o umístění svého pracovníka a zásobách barvy.

Painter - Fine Finish Applications
FINISHPRO ™ II 395 PC - FINISHPRO ™ II 595

PC PRO

FINISHPRO II PC Pro
Elektrická stříkací zařízení pro velmi kvalitní rozprášení FinishPro™ II
nabízejí inovační vlastnosti v přenosném kompaktním airless systému se vzduchem. Všechna stříkací
zařízení jsou vybavena mimořádně
lehkou pistolí G40™, sadou hadic
Super-Flex™, integrovaným kompresorem a osvědčenou technologií
pístového čerpadla Graco.

„Zapoj a stříkej“
Stříkací zařízení 2 v 1
Z technologie bezvzduchového stříkání přejdete na stříkání se vzduchem jedním pohybem přepínače.
Stříkání v režimu se vzduchem využívá optimální vzduch, který je dodáván inteligentním kompresorem,
jenž pracuje pouze tehdy, když je to
potřeba, čímž šetří elektřinu a snižuje opotřebení.
Modely FinishPro II 395 PC a 595
PC Pro představující skutečně
2 stříkací zařízení v 1, umožňují
provádět vysoce kvalitní nástřik,
stejně jako čistě bezvzduchové stříkání stěn a stropů s minimálními
postranními přestřiky u bytových
i komerčních projektů. Obě stříkací
zařízení jsou vybavena systémem
pro snadnou výměnu čerpadla
ProConnect™.
Zařízení FinishPro II 595 PC Pro
je vybaveno aplikací BlueLink™
Technologie řízení prací a jednotka je vybavena bezúdržbovým
motorem bezuhlíkové konstrukce.
V kombinaci se systémem čištění
FastFlush™ má toto zařízení dostatek výkonu (2,6 l) na stříkání i mnoha exteriérových barev. Je ideální
pro velké komerční projekty v kombinaci s příležitostným nanášením
fasádových barev.

Dokončíte každou práci každý den!
pro profesionální malování

Stáhněte si aplikaci

BlueLink

™

Dostupná v mnoha jazycích

PŘIPOJTE SE DNES
A ZAJISTĚTE
SI SVOU BUDOUCNOST

http://www.graco.com/bluelink

Sledujte
každého pracovníka:
➤ Mějte přehled o umístění
a hodinové produktivitě
➤ Zajistěte méně výjezdů

na pracoviště

Mějte přehled
o postupu práce:
➤ Údaje o produktivitě

Maximalizujte
užitnou dobu:
➤ Stanovte harmonogram

na vyžádání a hlášení
odkudkoliv
➤ Zajistěte včasný přísun

preventivní údržby
a dostávejte upozornění
➤ Zajistěte připravenost

důležitých materiálů

pracovníka na každou práci

SmartComp™ – výkonný integrovaný kompresor
Při spuštění stroje kompresor natlakuje systém SmartComp™ do jedné minuty.
Kompresor se aktivuje spouští pistole.
- Pokud neprovádíte stříkání, kompresor neběží, čímž se snižuje hlučnost
na pracovišti.
- Automatické vypínání kompresoru prodlužuje jeho životnost a snižuje
spotřebu elektřiny.
- Exkluzivní vypouštění tlaku zajišťuje tišší provoz.
Ušetřete čas na čištění zařízení:
Čerpadlový systém čištění FastFlush™ čistí zařízení až čtyřikrát
rychleji se spotřebou pouze polovičního množství vody.

Integrovaný box na nářadí
Praktický prostor pro ukládání nářadí, trysek, filtrů
a příslušenství přímo tam, kde je potřebujete nejvíc
(Hi-Boy).

Zařízení FinishPro je ideální pro velké zakázky
vyžadující velmi kvalitní rozprášení.
Zařízení FinishPro bylo testováno a doporučeno pro nanášení širokého
spektra laků, lazur, základových barev, emailových barev, mořidel
a akrylátových interiérových barev přímo z nádoby.
Jedná se o ideální zařízení pro renovace stolů, skříní, nábytku,
osvětlovacích těles, oken, dveří, plotů, dřevěných obložení, schodů,
pro natírání stěn, podlah, stropů, podhledů apod.

Založeno na:

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

SmartControl 4.0

AIRLESS S PŘÍDAVNÝM
VZDUCHEM versus AIRLESS

Zaručuje vynikající
výsledek a minimalizuje
místa mimo dosah při
jakémkoliv tlaku:
- s napěťovou ochranou
ProGuard™ (FinishPro II 595 PC Pro)
- s displejem zobrazujícím tlak,
objem v litrech a dobu stříkání
v hodinách (FinishPro II 395 PC)

AIRLESS S PŘÍDAVNÝM VZDUCHEM
Při stříkání v režimu airless se vzduchem je materiál
dodáván do pistole pod nižším tlakem než v tradičním
režimu airless (50-110 barů) a je tryskou částečně
atomizován. Plné atomizace se dosahuje přidáním malého
množství vzduchu po okrajích nástřikového kužele.

Výhoda
Stříkání v režimu airless s přídavným vzduchem
umožňuje dodatečné zjemnění paprsku na okrajích,
lepší kontrolu, vyšší účinnost a méně postranních
přestřiků, to vše při prakticky stejné rychlosti jako
u klasického airless stříkání.

Sada hadic Super-Flex™
Zvyšuje pružnost a usnadňuje
manipulaci. Umožňuje pracovat
v těsných prostorách a pomáhá
zvýšit kvalitu nástřiku.
- Soustřeďte se na práci,
ne na nástroj

Potřebujete dosáhnout vyšší rychlosti nástřiku?
Přepnutím jediného přepínače se zařízení pro dokončovací
práce promění v běžné airless
stříkací zařízení.

AIRLESS
Při stříkání v režimu airless je kapalina
dopravována z nádoby na barvu do pistole
jednoduše tak, že se vyvine tlak na barvu
(160-230 barů).

Pistole G40™

Výhoda
Vysokotlaké stříkání je rychlé a nevyžaduje
téměř dodatečné ředění barev.

NAVRŽENO PRO MAXIMALIZACI
EFEKTIVITY A KVALITY
Aplikační pistole průmyslové třídy zaručující profesionální výsledky
➤ Mimořádně lehká
➤ Pistolový filtr integrovaný do pistole minimalizuje ucpávání trysky
➤ Vzduchový regulační ventil je integrován do pistole
➤ Hubice trysky s plochou tryskou; mimořádně jemná práce s malými

postranními přestřiky
➤ Konverzní sada trysek RAC pro stříkání barvy na stěny

RADA!
S připravenou náhradní
tryskou budete vždy
připraveni práci
dokončit!

Oprava čerpadla pro vás již nebude znamenat ztrátu času nebo peněz za práci.
Dojde-li k jakékoli závadě, můžete čerpadlo snadno vyměnit SAMI ve 3 krocích.

Rychlá výměna čerpadla

1.
Povolte úchytnou
matici

2.
Otevřete dvířka
a demontujte
čerpadlo

3.
Odpojte hadici
a sací trubku

- Na výměnu v terénu stačí 1 minuta
- Můžete stříkat, místo abyste čekali
na servisní zásah
- Nemůžete ztratit žádné čepy ani díly!

FINISHPRO II PC Pro
Všechna zařízení se dodávají kompletní a připravena ke stříkání:

FinishPro II PC
395.

s integrovaným kompresorem, pistolí G40™ (včetně vzduchové krytky a trysky), sadou kapalinové
a vzduchové hadice Super-Flex™ (včetně pružné koncové hadice) a možností namotání pružné hadice.

Objednací číslo: verze pro Evropu (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
Spojené království 110 V
Max. velikost trysky - 1 pistole
Max. proudění kapaliny - l/min. (g/min.)
Max. pracovní tlak v barech (PSI)
Výkon motoru - kW / HP (stejnosměrný) / minimální výkon generátoru - W
Turbína / kompresor l/min (cfm)
Max. pracovní tlak vzduchu v barech (PSI)
Hmotnost - kg (lb)
Charakteristiky: BlueLink™ / Displej
Pistole G40™
Měřidlo tlaku vzduchu / Konverzní sada z ploché trysky na RAC
Trysky
Kapalinová hadice + kapalinová pružná koncová hadice
Vzduchová hadice + vzduchová pružná koncová hadice
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™
Pistole / Filtr čerpadla - jemnost
Verze SmartControl™

FinishPro II PC Pro
595.

Hi-Boy

Hi-Boy

17C418
17C421
17C320
0,023"
2,0 (0,54)
227 (3300)
0,65 (0,875) TEFC bezuhlíkový stejnosměrný / 4000
2 (0,70)
2,4 (35)
50 (110)
–/✓
Plochá tryska a držák trysky
✓/✓
FFLP210 / LTX517 / AAM309
1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m
3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m
✓/✓/–/–
100/100
1,0.

17E912
17E913
–
0,027"
2,6 (0,68)
227 (3300)
1,19 (1,6) bezuhlíkový stejnosměrný / 4000
2,7 (0,95)
2,4 (35)
51 (112)
✓/–
Plochá tryska a držák trysky
✓/✓
FFLP210 / LTX517 / AAM309
1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
✓/✓/✓/✓
100/100
4,0.

Příslušenství
Využijte všech možností vašeho zařízení naplno s naším profesionálním příslušenstvím.
Chcete získat více informací? Prohlédněte si prospekt s úplným sortimentem příslušenství pro airless stříkání 300672

Blistr – spodní čerpadlo ProConnect
Pistole G40™
17C489 Blistr, určeno pouze pro modely FinishPro II
Regulace vzduchu, průtoku a ventilátoru, pistolový filtr
395 PC a FinishPro II 595 PC Pro
jemnost 100, tryska a držák trysek
262932 Plochá tryska AAM309 (s regulací ventilátoru)
262929 Tryska RAC FF LP210 (bez regulace ventilátoru) Sestava gravitačního zásobníku 5,7 litru
17H171 Gravitační zásobník
Sada kapalinových a vzduchových hadic
Super-Flex™
Prodlužovací nástavce trysek RAC X™
Včetně 2m pružné koncové hadice
287019 25 cm
24U578 7,5 m
287020 40 cm
24U579 15 m
287021 50 cm
287022 75 cm
Kapalinové a vzduchové hadice
Pistole G40, tryska, pružná koncová hadice,
Systém JetRoller™
sada kapalinových a vzduchových hadic Super-Flex™
Prodloužení 0,5 m pro velké zatížení
24V155 Dodává se s 262932 + 24U578
s pistolí Inline™:
24V156 Dodává se s 262929 + 24U579
24V490 váleček 18 cm
Pružná koncová hadice Super-Flex™
278750 1/8" x 2 m (kapalinová)
Ochrana hadice Flex Wrap
24U576 7,5 m
24U577 15 m
ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
24W755 230 V, IEC320, multicord

24V491 váleček 25 cm
Bez pistole Inline™:
24V492 váleček 18 cm
24V493 váleček 25 cm
232123 Prodloužení 1 m pro velké zatížení
Prodloužená pistole CleanShot™ RAC X™
287026 90 cm
287027 180 cm

Trysky a držáky
FF LPXXX Zelená tryska RAC X na dokončovací práce
PAAXXX Modrá tryska RAC X pro produktivní airless
profesionální práce
AAMXXX Plochá tryska AA s nerezovým tělem SST
Filtry
Pistolové filtry G40 (balení po 5)
224454 jemnost 60
224453 jemnost 100
Hlavní filtr (přístrojový) FinishPro II 395/595 Easy Out™
246384 jemnost 60, černý
246382 jemnost 100, modrý
246383 jemnost 200, červený
FinishPro II 395/595
246385 Sítko sací
Sítkový vzduchový filtr k jednorázovému použití
127465 jednotlivé balení
24U981 balení 5 kusů
24U982 balení 25 kusů
Různé
288839
288514
24U616
249256
249180

Vzduchová krytka G40 RAC X
Konverzní sada (RAC na plochou)
Konverzní sada (plochá na RAC)
Držák trysky pro plochou trysku AAM
Vzduchová krytka pro plochou trysku AAM

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění. Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění.
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