FINISHPRO II PC Pro
™

Kompakt, nagy teljesítményű levegőrásegítéses airless szóróberendezések
beépített kompresszorral kitűnő minőségű felületekhez

PROFESSZIONÁLIS ELŐNYÖK
• 2 az 1-ben: A levegőrásegítéses és airless szórás előnyei egyetlen berendezésben

Csúcsminőségű HVLP felületképzés a airless technológia sebességével, a felvitt anyag hígítása nélkül
• „Zöld” SmartComp™ beépített kompresszor, amely csak akkor működik, ha levegőre van szükség.
Ezzel elektromosságot takarít meg, valamint csökkenti a kopást és a hangot.
• Egyszerűsítse üzleti tevékenységét a BlueLink™ App segítségével, amelyet a SmartControl™ támogat.

Ismerje meg a festékszórója helyzetét és állapotát valamint a felhasznált anyagmennyiséget.

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

PC PRO

FINISHPRO II PC Pro
A FinishPro™ II elektromos finomszórásos szóróberendezések innovatív megoldásokat kínálnak egyetlen hordozható, minden szükséges
egységet tartalmazó, levegőrásegítéses airless rendszerben. Minden
szóróberendezésünk ultrakönnyű
G40™ szórópisztolyt, Super-Flex™
tömlőkészletet, beépített kompres�szort és jól bevált Graco dugattyús
szivattyútechnológát tartalmaz.

„Csatlakoztassa és szórjon”
2 az 1-ben szóróberendezés
Egyetlen gombnyomással válthat
a levegőmentes technológiáról a levegőrásegítéses üzemmódra. Levegőrásegítéses módban optimális
légáramlással dolgozhat: a levegőt
egy intelligens kompresszor szolgáltatja, amely csak akkor működik,
amikor szükség van rá, így energia
takarítható meg és csökkenthető
a készülék elhasználódása.
A FinishPro II 395 PC és 595 PC
Pro modellek valódi „2 az -1-ben”
szóróberendezések, amelyekkel
kiváló minőségű felületképzés, valamint tisztán airless szórás végezhető falakon és mennyezeteken,
otthoni és kereskedelmi célokra
minimális szórási köddel. Mindkét szóróberendezés tartalmazza
a ProConnect™ egyszerű szivat�tyúeltávolító rendszert.
A FinishPro II 595 PC Pro berendezés BlueLink™ feladatkezelő
technológiával van ellátva, és az
egység karbantartásmentes szénkefe nélküli motorral rendelkezik.
A FastFlush™ tisztítórendszerrel
együtt a berendezés elég űrtartalommal rendelkezik (2,6 l) külső
festékek szórásához is. Ideális berendezés nagyobb kereskedelmi
projektekhez és alkalmi homlokzatfestéshez.

Sikeres befejezés minden munkánál, minden nap!
szakemberek számára

Töltse le a következő alkalmazást:

BlueLink App
™

Számos nyelven elérhető

CSATLAKOZZON MA
A JÖVŐ
BIZTOSÍTÁSÁHOZ

http://www.graco.com/bluelink

Kövessen
minden szóróberendezést:
➤ Ismerje a pontos helyeket és
óránkénti termelékenységet
➤ Kevesebb helyszíni útra lesz

szüksége

Kövesse
a feladatok állapotát:
➤ Igény szerinti
termelékenységi információ
és jelentések bárhonnan
➤ Biztosítsa, hogy megfelelő

időben halad a fő anyagokkal

Maximalizálja
a működési időt:
➤ Állítson be megelőző
karbantartási ütemezéseket
és fogadjon riasztásokat
➤ Gondoskodjon arról, hogy

a szóróberendezés készen
álljon minden feladatra

SmartComp™ – Nagy teljesítményű beépített kompresszor
Az eszköz elindításakor a kompresszor kevesebb, mint egy perc alatt feltölti
a SmartComp™ rendszert. A kompresszort a szórópisztoly ravasza aktiválja.
- Ha a szórást szünetelteti, a kompresszor is leáll, így csökken a munkazaj
- Az automatikus leállításnak köszönhetően hosszabb lesz a kompresszor
élettartama, és csökken a fogyasztása
- A különleges nyomásmentesítő csendesebb működést eredményez

T akarítson meg időt a berendezés
tisztítása során:
The FastFlush™ szivattyútisztító rendszer akár négyszer
gyorsabban tisztítja ki a berendezést, mindössze fele
mennyiségű vizet felhasználva.

Beépített szerszámosláda
Kényelmes tárolás szerszámokhoz, fúvókákhoz,
szűrőkhöz és további tartozékokhoz, éppen ott,
ahol a legnagyobb szüksége van rájuk (Hi-Boy).

A FinishPro ideális megoldás nagyobb
felületen történő finomszóráshoz.
A FinishPro bizonyítottan alkalmas a legkülönbözőbb lakkok,
akrilfestékek, alapozók, zománcok, védőrétegek és beltéri
akrilfestékek azonnali felvitelére.
Ideális eszköz szekrények, világítótestek, árnyékolók, kerítések,
szegélyek, lépcsők, lépcsőházak renoválásához, illetve ajtók,
falak, felületek és mennyezet festéséhez.

Támogató:

JÓ TUDNI

SmartControl 4.0

LEVEGŐRÁSEGÍTÉSES AIRLESS
vagy AIRLESS

A legjobb felületet és
a leghatékonyabb felület
lefedését biztosítja
bármilyen nyomáson:
- ProGuard™ feszültségvédelemmel

LEVEGŐRÁSEGÍTÉSES AIRLESS
Levegőrásegítéses airless módnál az anyag
alacsonyabb nyomással érkezik a szórófejhez,
mint a hagyományos airless technika alkalmazása
esetén (50-110 bar), és részben a fúvókánál történik
a porlasztás. A teljes porlasztásról a szétporlasztott
festékre engedett kis mennyiségű levegő gondoskodik.

(FinishPro II 595 PC Pro)

- egy kijelzővel, amely megjeleníti
a nyomást, valamint a literek és
a szórással töltött órák számát

Előnyök

(FinishPro II 395 PC)

A levegőrásegítéses airless szórás lágyabb mintázatot,
jobb irányíthatóságot, nagyobb hatékonyságot,
és kevesebb veszteséget tesz lehetővé, miközben
a szórás sebessége megközelíti az airless technikával
elérhető sebességet.

Super-Flex™ tömlőkészlet
Növeli a rugalmasságot és
kezelhetősége, így
a nehezebben hozzáférhető
helyeken is könnyen lehet
dolgozni, és biztosítható
a minőségi munka.
- A feladatra koncentráljon,
ne az eszközre

Nagyobb sebesség? Csak egy kapcsolót kell megnyomnia,
és a berendezés máris airless szóróberendezésként működik.

AIRLESS
Airless technika használata esetén
a festék a légmentes szivattyú révén nyomás
alá kerül (160-230 bar), így kerül a folyadék
a festéktartályból a szórópisztolyhoz.

G40™ szórópisztoly

Előnyök
Az airless szórás gyors, és a festék hígítás
nélkül szórható.

A HATÉKONYSÁG ÉS MINŐSÉG
MAXIMALIZÁLÁSÁRA TERVEZVE
Ipari minőségű szórópisztoly, amely professzionális felületet teremt
➤ Rendkívül könnyű
➤ A szórópisztolyba épített pisztolyszűrő segít megelőzni a fúvóka eltömődését
➤ Szórópisztolyba épített levegőszabályozó szelep
➤ Levegősapka lapossugár-fúvókával; optimális finomszórás a szórási köd

csökkentése érdekében
➤ RAC fúvókaadapter-készlet falfestékek szórásához

TIPP!
Ha gondoskodik
pótszivattyúról,
mindig be fogja tudni
fejezni a munkáját!

Ne vesztegessen időt és pénzt a szivattyúk javítása miatt.
A szivattyút 3 lépésben EGYEDÜL is könnyedén kicserélheti, ha bármilyen károsodás jelenne meg.

Gyors szivattyúcsere

1
Lazítsa meg
a szorítóanyát

2
Nyissa ki az ajtót, és
vegye le a szivattyút

3
Távolítsa el az
anyagtömlőt és
a szívócsövet

- Csere 1 perc alatt a munkahelyen
- Folyamatosan végezheti a szórást,
nem kell várnia a szervizre
- Nincs felesleges csapszeg vagy alkatrész!

FINISHPRO II PC Pro
Minden egység összeszerelve és szórásra készen kerül kiszállításra:

FinishPro II PC
395

beépített kompresszor, G40™ szórópisztoly (levegősapkával és fúvókával),
Super-Flex™ folyadék- és levegőtömlő (hajlékony tömlővel) és rugalmas tömlőburkolat.

Alkatrészszámok: európai verzió (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
UK (110 V)
Max. Fúvókaméret - 1 szórópisztoly
Max. Folyadékáram - l/perc (gpm)
Max. Üzemi nyomás - bar (PSI)
Motorteljesítmény - kW/LE (DC)/minimális generátorteljesítmény - W
Turbina/kompresszor l/min (cfm)
Max. Levegő üzemi nyomása - bar (PSI)
Tömeg - kg (lb)
Jellemzők: BlueLink™ / kijelző
G40™ szórópisztoly
Légnyomás-mérő/Lapos-RAC átalakítókészlet
Fúvókák
Anyagtömlő és hajlékony folyadéktömlő
Levegőtömlő és hajlékony levegőtömlő
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™
Pisztolyszűrő/szivattyúszűrő - mesh
SmartControl™ verzió

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 szénkefe DC / 4000
2 (0,70)
2,4 (35)
50 (110)
–/✓
Lapos fúvóka és fúvókatartó
✓/✓
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) szénkefe nélküli DC / 4000
2,7 (0,95)
2,4 (35)
51 (112)
✓/–
Lapos fúvóka és fúvókatartó
✓/✓
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

Tartozékok
Hozza ki a legtöbbet berendezéséből professzionális tartozékaink használatával.
További részletes információkat keres? Tekintse meg Airless tartozékok című brosúránkat 300672

G40™ szórópisztolyok
Levegő-, áramlás- és ventilátorszabályozás, 100-as
hálószemméretű pisztolyszűrő, fúvóka és fúvókatartó
262932
AAM309 lapos fúvóka (ventilátorszabályozóval)
262929
RAC fúvóka FF LP210 (ventilátorszabályozó
nélkül)

Fóliacsomagolás - ProConnect alsó szivattyú
17C489
Fóliacsomagolás, csak FinishPro II 395 PC és
FinishPro II 595 PC Pro termékkel használható

Super-Flex™ folyadék- és levegőtömlő
2 méteres rugalmas tömlővel
24U578
7,5 m
24U579
15 m

RAC X fúvókahosszabbítók
287019
25 cm
287020
40 cm
287021
50 cm
287022
75 cm

Levegő- és folyadéktömlők
G40 szórópisztoly, fúvóka, tömlő, Super-Flex™ folyadék- és
levegőtömlő készlet
24V155
Szállítási csomag része: 262932 + 24U578
24V156
Szállítási csomag része: 262929 + 24U579
Super-Flex™ hajlékony tömlő
278750
1/8" x 2 m (folyadék)
Flex Wrap tömlővédő
24U576
7,5 m
24U577
15 m
ProGuard™+
24W090 230V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, többkábeles

5,7 literes tartály
17H171
tartály
™

JetRoller™ rendszer
0,5 m nagy teljesítményű hosszabbító
Inline™ szórópisztollyal:
24V490
henger 18 cm
24V491
henger 25 cm
Inline™ szórópisztoly nélkül:
24V492
henger 18 cm
24V493
henger 25 cm
232123

1 m nagy teljesítményű hosszabbító

CleanShot™ RAC X™ hosszúszárú pisztoly
287026
90 cm
287027
180 cm

Fúvókák és fúvókatartók
FF LPXXX Green RAC X finom felület kialakításához
használt fúvóka
PAAXXX
Blue RAC X professzionális airless fúvóka
AAMXXX Lapos AA fúvóka SST házzal
Szűrők
G40 pisztolyszűrők (5-ös csomag)
224454
60 mesh
224453
100 mesh
FinishPro II 395/595 Easy Out™ főszűrő
246384
60 mesh, fekete
246382
100 mesh, kék
246383
200 mesh, piros
FinishPro II 395/595
246385
Szivattyú-bemeneti szűrő
Eldobható adszorpciós vezetékszűrő
127465
egy darab
24U981
5-ös csomag
24U982
25-ös csomag
Különböző
288839
288514
24U616
249256
249180

G40 RAC X levegősapka
Átalakítókészlet (RAC-lapos)
Átalakítókészlet (lapos-RAC)
Fúvótartó AAM lapos fúvókához
Levegősapka AAM lapos fúvókához
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