„FINISHPRO II PC Pro“
™

Kompaktiškas itin gerų charakteristikų beoris purkštuvas
su papildomai tiekiamu suspaustu oru su įmontuotu kompresoriumi,
skirtas galutinei apdailai

PRIVALUMAI
• „Du viename“: viename įrenginyje beorio purškimo su oru ir beorio purškimo privalumai

Aukščiausios kokybės HVLP apdaila beorio purškimo greičiu be jokio skiedimo
• Ekologiškas „SmartComp™“ įmontuotas kompresorius, kuris veikia tik tada, kai reikia suspausto oro.
Taip sutaupoma energijos bei sumažinamas nusidėvėjimas ir triukšmas.
• Supaprastinkite savo veiklą, naudodami „BlueLink™“ programą iš „SmartControl™“.

Žinokite savo purkštuvo ir dažų atsargų padėtį ir būklę.

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

PC PRO

„FINISHPRO II PC Pro“
„FinishPro™ II“ elektriniais tiksliosios apdailos purkštuvais siūlomos
novatoriškos nešiojamų autonominių beorio purškimo sistemų su
papildomai tiekiamu suspaustu oru
funkcijos. Visi purkštuvai aprūpinami itin lengvais „G40™“ pistoletais,
„Super-Flex™“ žarnų rinkiniais,
įmontuotais kompresoriais ir išbandyta „Graco“ stūmoklinių pompų
technine įranga.

„Prijunkite ir purkškite“
Purkštuvas „du viename“
Perjunkite beorę technologiją į technologiją su papildomai tiekiamu
suspaustu oru spustelėdami jungiklį. Purškiant režimu su papildomai
tiekiamu suspaustu oru naudojamas
tinkamai paruoštas oras, kuris tiekiamas iš išmanaus kompresoriaus,
veikiančio tik tada, kai reikia suspausto oro: taip taupoma elektros
energija ir mažiau nusidėvi įranga.
„FinishPro II 395 PC“ ir „595 PC
Pro“ tikrieji „du viename“ purkštuvai, kuriais galite atlikti aukštos
kokybės apdailos darbus ar visiškai
beore technologija dažyti gyvenamųjų ir komercinių patalpų sienas
ir lubas sumažinant išpurškiamų
dažų kiekį. Abiejuose purkštuvuose
naudojama „ProConnect™“ pompos lengvo pakeitimo sistema.
„FinishPro II 595 PC Pro“ turi
„BlueLink™“ darbų tvarkymo technologiją ir įrenginyje sumontuotas
variklis be šepetėlių, kuriam nereikalinga techninė priežiūra. Šis
įrenginys su „FastFlush™“ plovimo
sistema yra pakankamai galingas
(2,6 l) purkšti daugelį fasado dažų.
Jis puikiai tinka dideliems komerciniams projektams ir mažesniems
fasadų dažymo darbams.

Kasdien užbaigsite visus darbus!
profesionalams

Parsisiųskite

„BlueLink “ programą
™

Galima atsisiųsti keliomis kalbomis

PRISIJUNKITE ŠIANDIEN
IR UŽSITIKRINKITE
ATEITĮ

http://www.graco.com/bluelink

Sekite kiekvieną purkštuvą:

Žinokite darbo eigą:

➤ Žinokite tikslią jų vietą ir

➤ Našumo faktai ir pranešimai

valandinį našumą
➤ Rečiau važiuokite į darbo

vietas

pareikalavus iš bet kurios
vietos
➤ Užtikrinkite savalaikį

aprūpinimą pagrindinėmis
medžiagomis

Maksimaliai padidinkite
naudojimo trukmę:
➤ Sudarykite profilaktinės
techninės priežiūros grafikus
ir gaukite įspėjimus
➤ Užtikrinkite, kad jūsų

purkštuvas visada būtų
paruoštas darbui

„SmartComp™“ – įmontuotas didelio našumo kompresorius
Įjungus įrenginį kompresorius įkrauna „SmartComp™“ sistemą mažiau nei
per minutę. Kompresorius įjungiamas pistoleto gaiduku.
- Jei nepurškiate, kompresorius neveikia. Mažiau triukšmo darbo vietoje
- Automatinio išjungimo sistema pailgina kompresoriaus eksploatacijos trukmę
ir sumažina elektros energijos suvartojimą
- Aukšto lygio slėgio išleidimo įtaisas užtikrina tylesnį veikimą

Sutaupysite laiko plaudami įrenginį:
„FastFlush™“ pompos plovimo sistema išplauna įrenginį iki
keturių kartų greičiau ir naudoja tik pusę reikiamo vandens
kiekio.

Įrankių dėžė ant įrenginio
Patogioje laikymo dėžėje galite laikyti dažniausiai
naudojamus įrankius, dažymo galvutes, filtrus ir priedus
(„Hi-Boy“).

„FinishPro“ puikiai tinka dideliems tiksliosios
apdailos darbams.
„FinishPro“ įrenginiai išbandyti ir atestuoti kaip tinkami purkšti įvairius lakus,
akrilinius dažus, gruntus, emales, politūras ir akrilinius vidaus apdailos dažus
tiesiai iš kibiro.
Jie puikiai tinka spintelėms, apšvietimo prietaisams, langinėms, tvoroms,
statinių įrėminimams, laiptams ir laiptinėms atnaujinti bei durims, sienoms,
paklotams ir luboms dažyti.

Tiekiama:

PRAVARTU ŽINOTI

„SmartControl 4.0“

BEORIO PURŠKIMO SU ORU
palyginimas su BEORIU PURŠKIMU

Geriausia apdaila ir
mažiausia nejautrumo
zona bet kokiu slėgiu:
- su „ProGuard™“ apsauga
nuo įtampos („FinishPro II 595 PC Pro“)
- su ekranu, kuriame rodomas
purškimo slėgis, išpurkšti litrai
ir purškimo valandos

BEORIS PURŠKIMAS SU ORU
Purškiant beoriu būdu su oru medžiaga
tiekiama į pistoletą mažesniu slėgiu, negu
įprasto beorio būdo metu (50-110 bar),
ir dalinai suskaidoma į lašelius dažymo
galvutėje. Visiškai medžiaga išskaidoma
į lašelius pridedant nedidelį oro kiekį
purškimo fakelo kraštuose.

(„FinishPro II 395 PC“)

Nauda

„Super-Flex™“ žarnos rinkinys

Beoriu purškimu su oru gaunama švelnesnė
purškimo fakelo struktūra, lengviau ją
valdyti, didesnis efektyvumas ir mažesnis
išpurškiamų dažų debesis beoriam
purkštuvui faktiškai prilygstančiu greičiu.

Suteikia daugiau lankstumo
ir manevringumo, galėsite
dirbti uždarose erdvėse,
padės pasiekti geresnę
apdailos kokybę.
- Sutelkite dėmesį į darbą,
o ne į darbo priemonę

Norite greičiau? Vienu jungiklio
paspaudimu apdailos įrenginys
tampa beoriu purkštuvu.

BEORIS BŪDAS
Purškiant beoriu būdu su beore pompa
skystis perduodamas iš dažų kibiro į pistoletą
tiesiog stumiant dažus slėgiu (160-230 bar).

Nauda

G40™ pistoletas

Beoris purškimas yra greitas ir galima
purkšti neatskiestus dažus.

SUKURTAS MAKSIMALIAI
PADIDINTI EFEKTYVUMĄ IR KOKYBĘ
Pramoninės klasės apdailos pistoletas profesionaliai apdailai
➤ Itin lengvas
➤ Pistoleto filtras įmontuotas į pistoletą siekiant sumažinti dažymo

galvutės užsikimšimą
➤ Oro srauto reguliavimo vožtuvas, įmontuotas į pistoletą
➤ Oro reguliavimo gaubtelis su plokščiu antgaliu atliekant itin tikslią

apdailą sumažina išpurškiamų dažų debesį

PATARIMAS!
Turėdami paruoštą
atsarginę pompą visada
galėsite užbaigti darbą!

➤ RAC dažymo galvutės pakeitimo rinkinys, norint purkšti sienų dažus

Daugiau nereikės švaistyti laiko ar pinigų dėl pompos remonto.
Įvykus bet kokiam pompos gedimui lengvai pakeisite ją PATYS trimis veiksmais.

Greitas pompos pakeitimas

1
Atlaisvinkite
prispaudimo veržlę

2
Atidarykite dureles ir
išimkite pompą

3
Nuimkite žarną ir
įsiurbimo vamzdelį

- Vienos minutės trukmės darbas vietoje
- Užuot laukę techninės pagalbos,
galėsite purkšti toliau
- Nepamesite jokių kaiščių ar dalių!

„FINISHPRO II PC Pro“
Visi įrenginiai pristatomi visiškai sukomplektuoti ir paruošti purkšti:

„FinishPro II PC“
395

„FinishPro II PC Pro“
595

„Hi-Boy“

„Hi-Boy“

17C418
17C421
17C320
0,023 col.
2,0 (0,54)
227 (3 300)
0,65 (0,875) TEFC šepetėlis nuolatinės srovės / 4 000
2 (0,70)
2,4 (35)
50 (110)
–/✓
Plokščia galvutė ir laikiklis
✓/✓
FFLP210 / LTX517 / AAM309
1/4 col. x 7,5 m + 1/8 col. x 2 m
3/8 col. x 7,5 m + 1/4 col. x 2 m
✓/✓/–/–
100/100
1,0

17E912
17E913
–
0,027 col.
2,6 (0,68)
227 (3 300)
1,19 (1,6) be šepetėlių, nuolatinės srovės / 4 000
2,7 (0,95)
2,4 (35)
51 (112)
✓/–
Plokščia galvutė ir laikiklis
✓/✓
FFLP210 / LTX517 / AAM309
1/4 col. x 15 m + 1/8 col. x 2 m
3/8 col. x 15 m + 1/4 col. x 2 m
✓/✓/✓/✓
100/100
4,0

su įmontuotu kompresoriumi, „G40™“ pistoletu (įskaitant oro reguliavimo gaubtelį ir dažymo galvutę),
„Super-Flex™“ skysčio ir oro žarnų rinkiniais (įskaitant lanksčią žarną) ir lanksčios žarnos apsaugą.

Dalių numeriai: EURO versija (230 V)
„Multi x4“: IT-CH-DK-UK (230 V)
JK (110 V)
Maks. galvutės dydis (1 pistoletas)
Maks. našumas, l/min (gal./min)
Maks. darbinis slėgis, bar (PSI)
Vardinė variklio galia, kW (AG) (nuol. sr.) / generatoriaus galia ne mažesnė kaip (W)
Turbina / kompresorius l/min. (kub. pėd./min.)
Maks. oro darbinis slėgis, bar (PSI)
Svoris, kg (svarai)
Savybės: „BlueLink™“ / ekranas
„G40™“ pistoletas
Oro slėgio matuoklis / iš plokščios į RAC galvutę pakeitimo rinkinys
Dažymo galvutės
Dažymo žarna + lanksti dažymo žarna
Oro žarna + lanksti oro žarna
„SmartComp™“ / „ProConnect™“ / „FastFlush™“ / „ProGuard™“
Pistoletas / pompos filtras - tinklelis
„SmartControl™“ versija

Priedai
Norėdami geriau išnaudoti įrangą, naudokite profesionalams skirtus priedus.
Reikia papildomos informacijos? Žr. brošiūrą „Beorių išpurškimo sistemų priedai“ 300672

„G40™“ pistoletai
Oro, srauto ir fakelo reguliavimas, 100 tinklinis
pistoleto filtras, dažymo galvutė ir laikiklis
262932 plokščia galvutė AAM309
(įsk. fakelo reguliatorių)
262929 RAC dažymo galvutė FF LP210
(be fakelo reguliatoriaus)
„Super-Flex “ skysčio ir oro žarnų rinkinys
Pridedama 2 m lanksti žarna
24U578 7,5 m
24U579 15 m
™

Skysčio ir oro žarnos
G40 pistoletas, dažymo galvutė, lanksti žarna,
„Super-Flex™“ skysčio ir oro žarnų rinkinys
24V155 tiekiama su 262932 + 24U578
24V156 tiekiama su 262929 + 24U579
„Super-Flex™“ lanksti žarna
278750 1/8 col. x 2 m (skysčio)
Lanksčios žarnos apsauginis apvalkalas
24U576 7,5 m
24U577 15 m
„ProGuard™“ +
24W090 230 V, CEE 7/7, „shuko“ laidas
24W755 230 V, IEC320, daugiagyslis

Lizdinė pakuotė - „ProConnect“ apatinė pompa
17C489 lizdinė pakuotė, pritaikyta tik „FinishPro II
395 PC“ ir „FinishPro II 595 PC Pro“
Talpos mazgas, 5,7 litro
17H171 talpa
„RAC X™“ dažymo galvutės ilgintuvai
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm
„JetRoller™“ sistema
0,5 m ypač tvirtas ilgintuvas
Su „Inline™“ pistoletu:
24V490 volelis 18 cm
24V491 volelis 25 cm
Be „Inline™“ pistoleto:
24V492 volelis 18 cm
24V493 volelis 25 cm
232123 1 m ypač tvirtas ilgintuvas
„CleanShot™ RAC X™“ pistoletas su ilgintuvu
287026 90 cm
287027 180 cm

Dažymo galvutės ir laikikliai
FF LPXXX „Žalia RAC X“ galutinės apdailos galvutė
PAAXXX „Mėlyna RAC X“ profesionali beorė galvutė
AAMXXX plokščia AA dažymo galvutė su SST korpusu
Filtrai
G40 pistoleto filtrai (5 pakuotėje)
224454 60 tinklinis
224453 100 tinklinis
„FinishPro II 395/595 Easy Out™“
kolektoriaus filtras
246384 60 tinklinis, juodas
246382 100 tinklinis, mėlynas
246383 200 tinklinis, raudonas
„FinishPro II 395/595“
246385 pompos įsiurbimo filtras
Vienkartinis, linijinis oro filtras su sausikliu
127465 vienas
24U981 5 pakuotėje
24U982 25 pakuotėje
Įvairūs
288839
288514
24U616
249256
249180

G40 RAC X oro reguliavimo gaubtelis
pakeitimo rinkinys (RAC į plokščią galvutę)
pakeitimo rinkinys (plokščia galvutė į RAC)
AAM plokščios dažymo galvutės laikiklis
AAM plokščios dažymo galvutės oro
reguliavimo gaubtelis
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