FINISHPRO II PC Pro
™

Kompakte og effektive AirMix - Airless-anlæg
med indbygget kompressor - for en fremragende finish

FORDELE TIL DEN PROFESSIONELLE
• 2 i 1: Kombiner fordelene ved AirMix- og Airless-påføring i ét anlæg

Fremragende HVLP-finish med Airless-hastighed, uden fortynding
• "Grøn" indbygget SmartComp™-kompressor, der kun kører, når der er brug for luft.

Det sparer energi og reducerer både slid og støj.
• Effektiviser dit arbejde med BlueLink™ App med SmartControl™.

Få overblik over, hvor dine sprøjtemaleanlæg og malingudstyret befinder sig og hvilken stand, udstyret er i.

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

PC PRO

Afslut hvert eneste projekt, hver eneste dag!

FINISHPRO II PC Pro
Elektriske FinishPro™ II Fine Finishanlæg leverer innovative funktioner
i et bærbart, separat AirMix - Airless-system. Alle anlæg er udstyret
med den ultralette G40™-pistol,
Super-Flex™-slangesæt, indbygget
kompressor og Gracos veldokumenterede stempelpumpeteknologi.

til professionelle

Download

BlueLink App
™

Findes på flere forskellige sprog

BLIV FREMTIDSSIKRET
- TILMELD DIG I DAG

http://www.graco.com/bluelink

"Plug & spray"
2 i 1-anlæg
Skift fra Airless- til AirMix-teknologi ved bare at trykke på en enkelt
knap. Sprøjtemal i AirMix-tilstand
med den perfekte lufttilførsel, som
leveres af en kompressor, der kun
kører, hvis der er brug for luft, hvilket sparer el og reducerer slid.

Få styr på hvert eneste
anlæg:
➤H
 old øje med den præcise

Få overblik over status
på arbejdsopgaverne:
➤A
 dgang til produktivitetsdata

placering og produktivitet
pr. time

og rapporter, når du har brug
for dem og uanset hvor du
befinder dig

➤S
 kær ned på antal ture til de

FinishPro II 395 PC og 595 PC Pro
er rigtige 2 i 1-anlæg, der giver mulighed for finish i høj kvalitet samt
for ren Airless-påføring på vægge
og lofter i boliger og erhvervsprojekter, med et minimum af sprøjtestøv. Begge anlæg er udstyret med
ProConnect™-systemet til nem
pumpeaftagning.
FinishPro II 595 PC Pro er udstyret med BlueLink™ Job Management-teknologi, og anlægget har
en vedligeholdelsesfri kulfri motor.
Kombineret med FastFlush™-rengøringssystemet har dette anlæg
kræfter nok (2,6 liter) til at påføre
mange udendørsmalinger. Det er
det perfekte anlæg til store erhvervsprojekter kombineret med
lejlighedsvis facademaling.

forskellige arbejdspladser

Maksimer driftstiden:
➤U
 darbejd planer for

forebyggende vedligeholdelse,
og få påmindelser
➤S
 ørg for, at dit anlæg er

➤V
 ær sikker på, at du altid har

de vigtige materialer til tiden

klar til en hvilken som helst
opgave

SmartComp™ – indbygget kompressor med høj ydelse
Ved maskinopstart fylder kompressoren SmartComp™-systemet (tryktank)
på under et minut. Kompressoren aktiveres af pistolaftrækkeren.
-	Hvis du ikke sprøjtemaler, kører den ikke, og støjen på arbejdspladsen
reduceres
-	Automatisk slukning forlænger kompressorens levetid og reducerer
strømforbruget
-	Eksklusiv trykaflastning giver mere støjsvag drift
		
Spar tid under rengøring af anlægget:
FastFlush™-pumperensningssystemet rengør anlægget op
til fire gange hurtigere, med kun halvt så meget vand.

Indbygget værktøjskasse
Praktisk opbevaringskasse til opbevaring af værktøj, dyser,
filtre og tilbehør, hvor du har mest brug for dem (Hi-Boy).

FinishPro er det ideelle anlæg
til større Fine Finish opgaver.
FinishPro er testet og godkendt til at sprøjte med en lang række laktyper,
akrylmalinger, grundere, emaljer, fernis og indendørs akrylmalinger direkte fra spanden.
Det perfekte anlæg til renovering af skabe, lysarmaturer, skodder, stakitter,
kanter, trapper, trappeopgange samt maling af bl.a. døre, vægge og lofter.

Baseret på:

VÆRD AT VIDE

SmartControl™ 4.0

AIRMIX - AIRLESS kontra
AIRLESS

Leverer den bedste finish
og laveste dødbånd ved
et hvilket som helst tryk:
-	med ProGuard™spændingsbeskyttelse

AIRMIX - AIRLESS
Når du påfører i tilstanden AirMix - Airless,
sendes materialet til pistolen ved et lavere
tryk (50-110 bar) end ved traditionel Airless
og forstøves delvist af dysen.
Fuld forstøvning opnås ved at tilføje en lille
smule luft ved kanten af sprøjteviften.

(FinishPro II 595 PC Pro)

-	med display, der viser tryk,
liter og timer kørt
(FinishPro II 395 PC)

Fordele
Påføring med et AirMix - Airless-anlæg
giver et blødere mønster, mere kontrol,
højere effektivitet og mindre sprøjtestøv ved næsten samme hastighed som et
Airless-anlæg.

Super-Flex -slangesæt
™

Øger fleksibilitet og manøvrering,
så du kan arbejde trange steder
samt opnå en bedre kvalitet
på finish.
-	Fokuser på opgaven,
ikke på værktøjet!

Endnu hurtigere? Med et tryk på en kontakt
bliver anlægget til et almindeligt Airless-anlæg.

AIRLESS
Når der sprøjtemales i Airless-tilstand med
en Airless-pumpe, overføres materialet
fra malerspanden til pistolen ved at sætte
malingen under tryk (160-230 bar).

G40™-pistol

Fordele
Airless-påføring er langt den hurtigste
påføringsmetode, og malingen kan påføres
uden forudgående fortynding.

UDVIKLET TIL AT MAKSIMERE
EFFEKTIVITET OG KVALITET
Malerpistol i industriel kvalitet, der leverer en professionel finish
➤ Ekstremt lav vægt
➤ Pistolfilter er integreret i pistolen, så tilstopninger i dysen minimeres
➤ Luftjusteringsventil er indbygget i pistolen
➤ Luftkappe med fladstråledyse, ekstremt fin finish, der reducerer

mængden af sprøjtestøv
➤ Konverteringssæt for RAC dyse til påføring af vægmaling

TIP!
Når du har en ekstra
pumpe klar, kan du
altid blive færdig
med dit projekt!

Slut med spildtid og med at betale for reparation af farvesektioner.
Du udskifter nemt SELV farvesektionen i tre nemme trin, hvis der opstår skader.

Hurtig pumpeudskiftning

1.
Løsn spændemøtrikken

2.
Åbn lågen,
og udtag pumpen

3.
Afmonter slange
og sugerør

-	Udskiftning på ét minut, på stedet
-	Nu kan du fortsætte arbejdet i stedet
for at skulle vente på service
-	Der er ingen stifter eller smådele,
der kan blive væk!

FINISHPRO II PC Pro
Alle anlæg leveres komplet og klar til brug:

FinishPro II PC
395

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 Brush DC / 4000
2 (0,70)
2,4 (35)
50 (110)
–/✓
Fladstråledyse og dyseholder
✓/✓
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)
1,04 (1,4) kulfri DC / 4000
2,7 (0,95)
2,4 (35)
51 (112)
✓/–
Fladstråledyse og dyseholder
✓/✓
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

med en indbygget kompressor, G40™-pistol (inkl. luftkappe og dyse),
Super-Flex™-slangesæt til maling og luft (inkl. flexslange) og flexslangebeskytter.

Varenumre: til Euro-version (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
UK (110 V)
Maks. dysestørrelse - 1 pistol
Maks. maleflow - l/min. (gpm)
Maks. arbejdstryk - bar (PSI)
Motorklassificering - kW/HP (DC)/Minimum generatorkrav - W
Turbine/kompressor l/min. (cfm)
Maks. arbejdstryk for luft - bar (PSI)
Vægt - kg (lbs)
Funktioner: BlueLink™/Display
G40™-pistol
Lufttryksmåler/konverteringssæt (fra flad til RAC)
Dyser
Maleslange + maleforslange
Luftslange + luftforslange
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™
Pistol/pumpefilter - mesh
SmartControl™-version

Tilbehør
Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge vores professionelle tilbehør.
Har du brug for mere detaljerede oplysninger? Se vores brochure om Airless-tilbehør 300672

G40™-pistoler
Luft-, mængde- og viftejustering,
100 mesh-pistolfiltre, dyse og dyseholder
262932 Fladstråledyse AAM309
(inkl. viftejustering)
262929 RAC-dyse FF LP210
(ingen viftejustering)
Super-Flex™-slangesæt til maling og luft
Inkl. 2 m forslange
24U578 7,5 m
24U579 15 m
Slanger til maling og luft
G40-pistol, dyse, forslange,
Super-Flex™-slangesæt til maling og luft
24V155 Leveres med 262932 + 24U578
24V156 Leveres med 262929 + 24U579
Super-Flex™-forslange
278750 1/8" x 2 m (maling)
Flex Wrap-slangebeskytter
24U576 7,5 m
24U577 15 m
ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, multicord

Komplet farvesektion ProConnect-farvesektion
17C489 Komplet farvesektion,
passer kun til FinishPro II 395 PC
og FinishPro II 595 PC Pro
Materialebeholder 5,7 liter
17H171 Materialebeholder
RAC X™-dyseforlængere
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm
JetRoller™-system
0,5 m Heavy Duty-forlænger
med Inline™-pistol:
24V490 rulle 18 cm
24V491 rulle 25 cm
uden Inline™-pistol:
24V492 rulle 18 cm
24V493 rulle 25 cm
232123

1 m Heavy Duty-forlænger

CleanShot™ RAC X™-stangpistol
287026 90 cm
287027 180 cm

Dyser og dyseholdere
FF LPXXX Grøn RAC X Fine Finish-dyse
PAAXXX Blå RAC X professionel Airless-dyse
AAMXXX Flad AA-dyse med SST-hus
Filtre
G40-pistolfiltre (pakke med 5)
224454 60 mesh
224453 100 mesh
FinishPro II 395/595 Easy Out™-fordelerfilter
246384 60 mesh, sort
246382 100 mesh, blå
246383 200 mesh, rød
FinishPro II 395/595
246385 Pumpefilter
Inline-knivfilter til engangsbrug
127465 1 stk.
24U981 Pakke med 5 stk.
24U982 Pakke med 25 stk.
Diverse
288839
288514
24U616
249256
249180

G40 RAC X-luftkappe
Konverteringssæt (fra RAC til flad)
Konverteringssæt (fra flad til RAC)
Dyseholder til AAM-fladstråledyse
Luftkappe til AAM-fladstråledyse
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Hver gang du handler hos Graco,
får du vores førsteklasses kundeservice
med i købet.

