FINISHPRO II PC Pro
™

Pienikokoiset ja tehokkaat ilma-avusteiset korkeapaineruiskut,
joihin kuuluu kompressori laadukasta viimeistelyä varten

ENSILUOKKAISET EDUT
• Kaksitoiminen: ilma-avusteisen korkeapaineruiskutuksen ja korkeapaineruiskutuksen edut yhdessä laitteessa

Huippuluokan HVLP-viimeistely korkeapaineruiskutuksen nopeudella, ilman laimennusta
• ”Vihreä” laitteeseen kuuluva SmartComp™-ilmakompressori, joka käy vain kun ilmaa tarvitaan.
Tämä säästää energiaa sekä vähentää kulumista ja melua.
• Rationalisoi liiketoimintaasi BlueLink™-sovelluksen avulla, jota ohjaa SmartControl™.

Tunne ruiskusi ja maalaustarvikkeiden paikka ja kunto.

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

PC PRO

FINISHPRO II PC Pro
Sähköisissä FinishPro™ II-viimeistelyruiskuissa on innovatiivisia ominaisuuksia kannettavassa, itsenäisessä
ilma-avusteisessa korkeapainejärjestelmässä. Kaikissa ruiskuissa on
erittäin kevyt G40™-pistooli, SuperFlex™-letkut, kompressori ja Gracon
testattu mäntäpumpputekniikka.

Viimeistele jokainen työ joka päivä!
ammattilaisille

Lataa

BlueLink -sovellus
™

Saatavana useilla eri kielillä

TULE MUKAAN
OLE OSANA KEHITYSTÄ

http://www.graco.com/bluelink

”Kytke ja ruiskuta”
Kaksitoimiruisku
Voit vaihtaa korkeapainetekniikasta
ilma-avusteiseen korkeapainetekniikkaan kytkintä napsauttamalla.
Ruiskuta ilma-avusteisessa tilassa
puhtaalla ilmalla, jota vain tarvittaessa käyvä älykompressori tuottaa säästäen näin sähköä ja vähentäen kulumista.

Seuraa jokaista ruiskua:
➤T
 iedä tarkat sijainnit ja
tuottavuus tuntia kohden
➤H
 arvenna käyntejä työmailla

Tiedä, miten työ edistyy:
➤T
 uottavuustiedot

Varmista käytettävyysaika:
➤M
 ääritä ennaltaehkäisevän

pyydettäessä ja raportointi
mistä tahansa
➤V
 armista aikataulussa

huollon aikataulut ja
vastaanota muistutuksia
➤V
 armista, että ruiskusi on

pysyminen olennaisilla
materiaaleilla

valmiina työhön kuin työhön

FinishPro II 395 PC- ja 595 PC
Pro -kaksitoimiruiskut mahdollistavat laadukkaan viimeistelyn sekä
korkeapaineruiskuttavat
seiniä
ja kattoja asuinrakennuksissa ja
kaupallisissa projekteissa mahdollisimman vähäisellä ohiruiskutuksella. Molempien ruiskujen varustukseen kuuluu helppokäyttöinen
ProConnect™-pumpunirrotusjärjestelmä.

Koneen käynnistyessä kompressori lataa SmartComp™-järjestelmän alle
minuutissa. Pistoolin liipaisin aktivoi kompressorin.
-	Kompressori ei käy, kun et ruiskuta, mikä vähentää työpaikan melua
-	Automaattinen sammutus jatkaa kompressorin käyttöikää ja vähentää
sähkönkulutusta
-	Ainutlaatuisen paineenpurkutoiminnon ansiosta laite on hiljainen

FinishPro II 595 PC Pro on varustettu BlueLink™-työnhallintateknologialla, ja laitteessa on huoltovapaa
hiiletön moottori. FastFlush™-puhdistusjärjestelmään
yhdistettynä
tässä laitteessa on riittävästi tehoa
(2,6 litraa) useiden ulkomaalien ruiskuttamiseen. Se on ihanteellinen laite suuriin kaupallisiin projekteihin ja
satunnaisiin julkisivun maalauksiin.

Työkalulaatikko laitteessa

SmartComp™ – Tehokas sisäinen kompressori

		
Säästä aikaa laitteen puhdistuksessa:
FastFlush™-pumpun puhdistusjärjestelmä puhdistaa
laitteen jopa neljä kertaa nopeammin ja käyttää vain puolet
vesimäärästä.

Kätevä työkalulaatikko työkaluille, suuttimille,
suodattimille ja varusteille mukanasi aina,
kun sitä tarvitset (Hi-Boy).

FinishPro on ihanteellinen laite
suurempiin viimeistelytöihin.
FinishPro on testattu ja hyväksytty lukuisien eri lakkojen, akryylimaalien,
pohjamaalien, lasitteiden ja sisämaalaukseen tarkoitettujen akryylimaalien
ruiskutukseen suoraan astiasta.
Ihanteellinen laite kaappien, valaisimien, kaihdinten, aitojen, reunojen,
portaiden ja porraskäytävien remontointiin tai ovien, seinien, vuorausten
ja kattojen maalaamiseen.

Tehon antaa:

HYVÄ TIETÄÄ

SmartControl 4.0

ILMA-AVUSTEINEN
KORKEAPAINE vs KORKEAPAINE

Takaa parhaan
viimeistelyn,
hyvin pienen välyksen
millä paineella tahansa:
-	ProGuard™-jännitesuojaus

ILMA-AVUSTEINEN
KORKEAPAINERUISKU
Ilma-avusteisella korkeapaineruiskulla ruiskutettaessa
materiaali tulee pistooliin pienemmällä paineella kuin
perinteisissä korkeapaineruiskuissa (50-110 bar) ja
suutin osittain hajottaa sen. Täysi ruiskutus saadaan
aikaan lisäämällä hieman ilmaa ruiskupuhaltimen
reunoihin.

(FinishPro II 595 PC Pro)

-	näyttö, jolta näkyvät paine, litrat ja
ruiskutustunnit (FinishPro II 395 PC)

Super-Flex™-letkusarja

Hyöty

Lisää joustavuutta ja käsiteltävyyttä,
mikä mahdollistaa työskentelyn
ahtaissa paikoissa ja
parantaa työnlaatua.
-	Keskity tehtävään,
älä työkaluun

Ilma-avusteisella korkeapaineruiskutuksella syntyy
pehmeämpi kuvio, ohjaus on tarkempaa, teho
suurempi ja yliruiskutus vähenee käytännöllisesti
katsoen korkeapainelaitteen nopeudella.
Lisää nopeutta? Yhden katkaisimen liikkeellä
viimeistelylaite muuttuu korkeapaineruiskuksi.

KORKEAPAINERUISKUTUS
Korkeapainemenetelmällä
korkeapainepumppua käytettäessä neste
siirtyy maaliastiasta pistooliin, kun maaliin
kohdistetaan painetta (160-230 bar).

G40™-pistooli

Hyöty
Korkeapaineruiskutus on nopeaa, ja maaleja
voi ruiskuttaa ilman ohennusta.

SUUNNITELTU MAKSIMOIMAAN
TEHO JA LAATU
Teollisuuslaadun viimeistelypistooli,
jolla syntyy ammattimaista jälkeä
➤ Erittäin kevyt
➤ Pistooliin integroitu suodatin vähentää suuttimen tukkeutumista
➤ Pistooliin sisäänrakennettu ilmansäätöventtiili
➤ Suuttimen erittäin hieno viimeistely vähentää ohiruiskutusta
➤ RAC-kääntösuutin seinämaalin ruiskuttamiseen

VINKKI!
Kun varapumppu on
valmiina, saat aina
viimeisteltyä työsi!

Ei enää ajan eikä rahan hukkaa pumppukorjaustöiden vuoksi.
Vaihda pumppu helposti ITSE 3-vaiheisella menetelmällä, jos se vaurioituu.

Nopea pumpunvaihto

1
Löysää
kiristysmutteri

2
Avaa luukku
ja irrota pumppu

3
Irrota letku
ja imuputki

-	Vaihto minuutissa työmaalla
-	Käytä aikasi ruiskutukseen
huollon jonottamisen sijaan
-	Ei hävitettäviä tappeja tai osia!

FINISHPRO II PC Pro
Kaikki mallit toimitetaan kokonaisina ja valmiina ruiskutuksiin:

FinishPro II PC
395

FinishPro II PC Pro
595

Kärrymalli

Kärrymalli

17C418
17C421
17C320
0,023"
2,0 (0,54)
227 (3300)
0,65 (0,875) TEFC hiilellinen tasavirta / 4000
2 (0,70)
2,4 (35)
50 (110)
–/✓
Litteä suutin ja suojus
✓/✓
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) hiiletön tasavirta / 4000
2,7 (0,95)
2,4 (35)
51 (112)
✓/–
Litteä suutin ja suojus
✓/✓
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

mukana sisäänrakennettu kompressori, G40™-pistooli (sis. ilmasuuttimen ja suuttimen),
Super-Flex™-neste- ja ilmaletkusarja (sis. liitosletkun) ja flex-letkunpidin.

Osanumerot: EURO-versioon (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
UK (110 V)
Maks. suutinkoko - 1 pistooli
Maks. nestevirtaus - l/min. (gpm)
Maks. työstöpaine - bar (PSI)
Moottorin teho - kW / hv (tasavirta) / generaattorin minimivaatimus - W
Turbiini/kompressori l/min (cfm)
Maks. ilman työstöpaine - bar (PSI)
Paino - kg (lbs)
Ominaisuudet: BlueLink™ / näyttö
G40™-pistooli
Ilmanpainemittari / Litteä -> RAC -muunnossarja
Vihjeitä
Nesteletku + nesteliitosletku
Ilmaletku + ilmaliitosletku
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™
Pistooli / pumpun suodatin - Mesh
SmartControl™-versio

Lisävarusteet
Hyödynnä laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla.
Haluatko tarkempaa tietoa? Tutustu korkeapaineruiskujen lisävaruste-esitteeseen 300672

Kuplapakkaus - ProConnect-pumpun alaosa
G40™-pistoolit
17C489 Kuplapakkaus, sopii vain malleihin
Ilman, virtauksen ja puhaltimen säädöt,
100 mesh -pistoolin suodatin, suutin ja suojus
FinishPro II 395 PC ja FinishPro II 595 PC Pro
262932 Litteä suutin AAM309 (sis. viuhkan säätimen)
262929 RAC-suutin FF LP210 (ei viuhkan säädintä) 5,7 litran suppilokokoonpano
17H171 Suppilo
Super-Flex™-neste- ja ilmaletkusarja
Mukana 2 m liitosletku
RAC X™-suuttimen jatkeet
24U578 7,5 m
287019 25 cm
24U579 15 m
287020 40 cm
287021 50 cm
Neste- ja ilmaletkut
287022 75 cm
G40-pistooli, suutin, liitos, Super-Flex™-nesteja ilmaletkusarja
JetRoller™-järjestelmä
24V155 Toimitetaan tuotteiden 262932 +
0,5 m jatke vaativaan käyttöön
24U578 mukana
Inline™-pistoolilla:
24V156 Toimitetaan tuotteiden 262929 +
24V490 tela 18 cm
24U579 mukana
24V491 tela 25 cm
Super-Flex™-liitosletku
ilman Inline™-pistoolia:
278750 1/8" x 2 m (neste)
24V492 tela 18 cm
24V493 tela 25 cm
Flex Wrap -letkusuojus
24U576
24U577

7,5 m
15 m

ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
24W755 230 V, IEC320, multicord

232123

1 m jatke vaativaan käyttöön

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

Suuttimet ja suojukset
FF LPXXX Vihreä RAC X -viimeistelysuutin
PAAXXX sininen RAC X -korkeapainesuutin
ammattikäyttöön
AAMXXX Litteä AA-suutin SST-rungolla
Suodattimet
G40-pistoolin suodattimet (5 kpl)
224454 60 mesh
224453 100 mesh
FinishPro II 395/595 Easy Out™ -jakokappaleen
suodatin
246384 60 mesh, musta
246382 100 mesh, sininen
246383 200 mesh, punainen
FinishPro II 395/595
246385 Pumpun imusuodatin
Kertakäyttöinen kuivatusaineilmansuodatin
127465 1 kpl/pakkaus
24U981 5 kpl/pakkaus
24U982 25 kpl/pakkaus
Erilaisia
288839
288514
24U616
249256
249180

G40 RAC X -ilmasuutin
Muunnossarja (RAC -> litteä)
Muunnossarja (litteä -> RAC)
Litteän AAM-suuttimen suojus
Ilmasuutin litteään AAM-suuttimeen
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