FINISHPRO II PC Pro
™

Kompaktsed, suure tõhususega lisaõhuga õhuvabad pihustid,
millel on sisseehitatud kompressor tippkvaliteetse viimistluse tagamiseks

PROFESSIONAALSED EELISED
• Kaks ühes: kombineerige lisaõhuga õhuvaba ja õhuvaba pihustit ühes seadmes

Kõrgetasemeline HVLP viimistlus õhuvaba kiirusega, ilma lahjendamiseta
• Sisseehitatud säästlik SmartComp™-i kompressor, mis töötab ainult siis, kui vajatakse õhku.
See säästab energiat ning vähendab kulumist ja müra.
• Muutke oma äritegevus sujuvamaks BlueLink™-i rakendusega, mis töötab koos SmartControl™-i

tehnoloogiaga. Teadke oma pihusti ja värvimisvahendite asukohta ja seisukorda.

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

PC PRO

FINISHPRO II PC Pro
Elektrilistel peenviimistluspihustitel
FinishPro™ II on uuenduslikud omadused kaasakantavas kompaktses
lisaõhuga õhuvabas süsteemis.
Kõigil pihustitel on ülikerge püstol
G40™, Super-Flex™-vooliku komplekt, sisseehitatud kompressor ja
Graco äraproovitud kolbpumba tehnoloogia.

Kõik tööd saavad valmis iga päev.
professionaalidele

Laadige alla

BlueLink -i rakendus
™

Saadaval mitmes keeles

ÜHENDAGE TÄNA
JA KINDLUSTAGE
OMA TULEVIK

http://www.graco.com/bluelink

„Ühenda ja pihusta”
Kaks ühes pihusti
Õhuvabalt tehnoloogialt lisaõhuga
tehnoloogiale lülitumiseks tuleb
vaid lülitit lükata. Pihustage lisaõhuga režiimis, kasutades ideaalset õhuvoolu, mida annab nutikas
kompressor, mis töötab ainult siis,
kui vajatakse õhku, säästes elektrit
ja vähendades kulumist.
FinishPro II 395 PC ja 595 PC Pro
on tõelised kaks ühes pihustid, mis
võimaldavad tippkvaliteetselt viimistleda, samuti ainult õhuvaba pihustamist elu- ja äriruumide seinte
ja lagede viimistlemisel minimaalse
värvitolmuga. Mõlemal pihustil on
hõlbus ProConnect™-i pumbaeemaldussüsteem.
FinishPro II 595 PC Pro on varustatud BlueLink™-i tööhaldustehnoloogiaga ja seadmel on hooldusvaba harjadeta mootor. Koos
puhastussüsteemiga FastFlush™
on seade piisavalt võimas (2,6 liitrit), et pihustada mitmesuguseid
välispindade värve. Ideaalne seade
töödeks suurtes äriruumides koos
kohatiste fassaadivärvimistöödega.

Jälgige iga pihustit:
➤T
 eadke täpseid asukohti

ja igatunnist tootlikkust
➤K
 ülastage ehitusplatse

harvemini

Teadke, kuidas
tööd edenevad:
➤H
 ankige teavet ja aruandeid

Maksimeerige
töövõimeaega:
➤S
 eadke ennetavaid

tootlikkuse kohta igal ajal
ja igas kohas
➤T
 agage vajalike

hooldusgraafikuid ja saage
hoiatusi
➤T
 agage oma pihusti

materjalidega õigel ajal
kohalolek

valmisolek igaks tööks

SmartComp™ – suure võimsusega sisseehitatud kompressor
Seadme käivitamisel laadib kompressor SmartComp™-süsteemi alla minutiga.
Kompressori käivitab püstoli päästik.
-	Kui pihustamist ei toimu, siis see ei tööta, vähendades töökohal müra
-	Automaatne seiskamine pikendab kompressori tööiga ja vähendab elektrikulu
-	Ainulaadne rõhuvabasti muudab kasutamise vaiksemaks

		
Säästke seadet puhastades aega:
Pumbapuhastussüsteem FastFlush™ puhastab seadme
kuni neli korda kiiremini, kasutades poole vähem vett.

Kaasasolev tööriistakast
Mugavas hoiukastis on tööriistad, düüsid,
filtrid ja tarvikud seal, kus neid kõige rohkem
vaja on (ratastega mudel).

FinishPro on ideaalne seade
suuremate peenviimistlustööde jaoks.
FinishPro on kontrollitud ja tunnistatud sobivaks suure hulga lakkide,
akrüülvärvide, kruntvärvide, emailide, värnitsate ja sisetööde akrüülvärvide
pihustamiseks otse värvinõust.
Ideaalne seade kappide, aknaavade, luukide, tarade, servade, treppide
parandamiseks või uste, seinte, põrandate ja lagede värvimiseks.

Jõuallikas:

KASULIK TEADA

SmartControl 4.0

LISAÕHUGA ÕHUVABA versus
ÕHUVABA

Tagab parima viimistluse
ja vähima hüstereesi iga
survega:
-	varustatud ProGuard™-i
pingekaitsega (FinishPro II 595 PC Pro)
-	ekraaniga, mis näitab survet,
liitreid ja pihustatud tunde

LISAÕHUGA ÕHUVABA
Lisaõhuga õhuvaba tehnoloogia abil pihustamisel
viiakse materjal püstolisse väiksema töörõhuga
kui tavalise õhuvaba tehnoloogia (50-110 baari)
korral ja lõhustatakse düüsis osaliselt eriti peenteks
piiskadeks. Täielik lõhustamine saavutatakse siis,
kui pihustustiiviku äärtesse lisatakse väikene
kogus õhku.

(FinishPro II 395 PC)

Super-Flex™-voolikukomplekt

Eelis

Suurendab paindlikkust ja suunatavust,
võimaldades töötada kitsastes
ruumides, aidates tõsta
viimistluse kvaliteeti.
-	Keskenduge ülesandele,
mitte töövahendile

Lisaõhuga õhuvaba tehnoloogia annab tulemuseks
pehmema mustri, parema juhitavuse, suurema
tõhususe ja vähem värvitolmu, seda kõike peaaegu
õhuvaba seadme kiirusel.
Kas vajate suuremat kiirust? Vaid ühe lülitile
vajutusega muutub viimistleja
õhuvabaks pihustiks.

ÕHUVABA
Õhuvaba pumbaga õhuvabalt pihustades
viiakse vedelik värvinõust püstolisse lihtsalt
värvi rõhu alla (160-230 baari) viies.

Eelis

Püstol G40™

Õhuvaba pihustamine on kiire ja värve saab
pihustada lahjendamata.

PROJEKTEERITUD TÕHUSUSE JA
KVALITEEDI MAKSIMEERIMISEKS
Tööstusliku klassiga viimistluspüstol,
mis pakub professionaalset viimistlust
➤ Äärmiselt kerge
➤ Püstoli filter on püstolisse integreeritud, et minimeerida düüsi ummistumist
➤ Püstolisse sisseehitatud õhu reguleerklapp
➤ Lapiku düüsiga õhuotsak; äärmiselt peen viimistlus vähendab värvitolmu

teket

NÕUANNE.
Kui varupump on valmis
pandud, saate alati
valmis ka töö.

➤ RAC-düüsi seadistuskomplekt seinavärvi pihustamiseks

Enam pole vaja kulutada aega ja raha pumba parandamisele.
Kui ilmneb kahjustusi, vahetage pump hõlpsasti ISE 3 etapis.

Kiire pumbavahetus

1
Keerake
kinnitusmutter lahti

2
Avage luuk
ja eemaldage pump

3
Eemaldage voolik
ja imitoru

-	Vahetus töökohal 1 minutiga
-	Laseb teil pihustada hoolduse
ootamise asemel
-	Ei mingeid tihvte ega osi,
mida kaotada.

FINISHPRO II PC Pro
Kõik seadmed on täielikud ja pihustamiseks valmis:

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)
–/✓
Lapik düüs ja düüsihoidik
✓/✓
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) harjadeta DC / 4000
2,7 (0,95)
2,4 (35)
51 (112)
✓/–
Lapik düüs ja düüsihoidik
✓/✓
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

sisseehitatud kompressoriga, püstoliga G40™ (kaasa arvatud õhuotsak ja düüs), Super-Flex™voolikukomplektiga vedelikule ja õhule (kaasa arvatud survevoolik) ja painduva vooliku ümbris.

Osade numbrid: EURO versioon (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
UK (110 V)
Max Düüsi suurus - 1 püstol
Max vedeliku tootlikkus - l/min (gallon/min)
Max Töösurve - baarides (PSI)
Mootori nimivõimsus - kW / HP (DC) / miinimumnõue generaatorile - W
Turbiin / kompressor l/min (cfm)
Max õhu töösurve - baarides (PSI)
Kaal - kg (naela)
Omadused: BlueLink™ / ekraan
Püstol G40™
Õhusurve mõõdik / RAC-konversioonikomplektiga tasane
Düüsid
Vedeliku voolik + vedeliku survevoolik
Õhuvoolik + õhu survevoolik
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™
Püstoli-/pumbafilter - võrk
SmartControl™-versioon

Lisatarvikud
Kasutage meie professionaalseid lisatarvikuid ja võtke oma seadmetest maksimum.
Kas soovite lisainfot? Vt meie õhuvabade tarvikute brošüüri 300672

Mullpakend – pumbajalg ProConnect
Düüsid ja düüsihoidikud
17C489 Mullpakendis, sobib ainult mudelitele
FF LPXXX Roheline RAC X peenviimistlusotsak
FinishPro II 395 PC ja FinishPro II 595 PC Pro PAAXXX Sinine RAC X professionaalne õhuta otsak
AAMXXX SST-põhiosaga lapik AA-otsak
5,7-liitrine koluosa
17H171 kolu
Filtrid
Püstoli filtrid G40 (5 tk pakis)
Super-Flex™-voolikukomplekt vedelikule ja õhule RAC X™ düüsipikendused
224454 60 võrk
Kaasas 2 m survevoolik
224453 100 võrk
287019 25 cm
24U578 7,5 m
287020 40 cm
24U579 15 m
FinishPro II 395/595 Easy Out™ kollektori filter
287021 50 cm
287022 75 cm
246384 60 võrk, must
Vedeliku- ja õhuvoolikud
246382 100 võrk, sinine
G40-püstol, düüs, survevoolik, Super-Flex™JetRoller™-süsteem
246383 200 võrk, punane
voolikukomplekt vedelikule ja õhule
0,5 m pikendusosa nõudlikesse tingimustesse FinishPro II 395/595
24V155 Tarnitakse koos 262932 + 24U578
246385 Pumbasisendi sõelfilter
Püstoliga Inline™:
24V156 Tarnitakse koos 262929 + 24U579
Vahetatav, niiskust imav õhu vahefilter
24V490 rullik 18 cm
127465 üksik
24V491
rullik
25
cm
™
Super-Flex -survevoolik
™
24U981 5-pakk
Ilma
püstolita
Inline
:
278750 1/8" × 2 m (vedelikult)
24U982 25-pakk
24V492 rullik 18 cm
24V493
rullik
25
cm
Kokkukeritava Flex-vooliku kaitse
Erinevad
24U576 7,5 m
232123 1 m pikendusosa nõudlikesse tingimustesse 288839 G40 RAC X õhuotsak
24U577 15 m
288514 Seadistuskomplekt (RAC-ist lapikuks)
24U616 Seadistuskomplekt (lapikust RAC-iks)
CleanShot™ RAC X™-i püstoli pikendus
ProGuard™+
249256 Lapiku AAM-düüsi hoidik
24W090 230 V, CEE 7/7, kaitsekontakt
287026 90 cm
249180 Lapiku AAM-düüsi õhuotsak
24W755 230V, IEC320, multikaabel
287027 180 cm
Püstolid G40™
Õhu, voolukiiruse ja tiiviku reguleerimine,
100 püstoli võrkfilter, düüs ja düüsihoidik
262932 Lapik düüs AAM309 (kaasas tiiviku
regulaator)
262929 RAC-düüs LP210 (tiiviku regulaator puudub)
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