FINISHPRO II PC Pro
™

Kompakti augstas veiktspējas smidzinātāji ar gaisa padevi bezgaisa režīmā
un bezgaisa smidzinātāji ar iebūvētu kompresoru augstas kvalitātes apdarei

PROFESIONĀLĀS PRIEKŠROCĪBAS
• Divi vienā: apvienojiet bezgaisa smidzinātāja un smidzinātāja ar gaisa padevi bezgaisa režīmā sniegtās

priekšrocības vienā iekārtā
Augsta līmeņa HVLP (liela apjoma, zema spiediena) apdare bez atšķaidīšanas tik pat ātri,
kā ar bezgaisa smidzinātāju
• “Zaļais” iebūvētais kompresors SmartComp™ darbojas tikai tad, kad ir nepieciešams gaiss.
Tā tiek ietaupīta enerģija un samazināta nolietošanās un troksnis.
• Pārvaldiet savu uzņēmējdarbību efektīvāk, izmantojot SmartControl™ radīto BlueLink™ lietotni.

Jebkurā brīdī varat uzzināt smidzinātāja atrašanās vietu un stāvokli, kā arī krāsošanas līdzekļu daudzumu.

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

PC PRO

FINISHPRO II PC Pro

Paveiciet visus darbus katru dienu!
profesionāļiem

FinishPro™ II elektriskie augstas kvalitātes apdares smidzinātāji piedāvā
inovatīvas funkcijas, kas apvienotas
pārnēsājamā un autonomā sistēmā,
ko var izmantot gan kā bezgaisa
smidzinātāju, gan smidzinātāju ar
gaisa padevi bezgaisa režīmā. Visi
smidzinātāji ir aprīkoti ar īpaši vieglu pistoli G40™, šļūtenes komplektu
Super-Flex™, iebūvētu kompresoru
un Graco laika pārbaudi izturējušo
virzuļsūkņu tehnoloģiju.

Lejupielādējiet vairākās valodās pieejamo

“Ieslēdz un smidzini”
Smidzinātājs “divi vienā”

Pārraugiet
katru smidzinātāju.
➤ Apskatiet atrašanās vietu un

Pārslēdziet smidzināšanas režīmu
no bezgaisa uz gaisa padevi bezgaisa režīmā, vienkārši pārslēdzot
slēdzi. Smidziniet gaisa padeves
režīmā, izmantojot gaisu, ko piegādā kompresors, kas darbojas tikai
tad, kad gaiss ir nepieciešams, tādējādi ietaupot elektroenerģiju un
samazinot nolietošanos.
FinishPro II 395 PC un 595 PC Pro
smidzināšanas aparāti “divi vienā” nodrošina augstas kvalitātes
apdari, kā arī pilnībā bezgaisa izsmidzināšanu uz sienām un griestiem dzīvojamo ēku platībās, kā arī
komerciālajos objektos, turklāt ar
minimālu krāsas nonākšanu tai neparedzētās vietās. Abi smidzinātāji
ir aprīkoti ar vienkāršo sūkņa noņemšanas sistēmu ProConnect™.
Smidzinātājs FinishPro II 595 PC
Pro ir aprīkots ar BlueLink™ darbu
vadības tehnoloģiju un bezkontakta motoru. Apvienojumā ar tīrīšanas sistēmu FastFlush™ šai ierīcei
ir pietiekami liels tilpums (2,6 l),
lai izsmidzinātu krāsu lielās āra
platībās. Ierīce ir ideāli piemērota
lieliem komerciāliem darbiem kā
arī nelieliem fasādes krāsošanas
darbiem.

BlueLink lietotni
™

PIEVIENOJIETIES ŠODIEN
UN NODROŠINIET
SAVU NĀKOTNI

http://www.graco.com/bluelink

produktivitāti stundās
➤ Apmeklējiet objektus retāk

Vienmēr ziniet
darbu progresu.
➤ Varat pēc pieprasījuma
saņemt produktivitātes
informāciju un atskaites
no jebkuras vietas
➤ Vienmēr esiet laikus klāt ar

svarīgākajiem materiāliem

Maksimāla darbspēja.
➤ Sastādiet profilaktiskās

apkopes grafikus un
saņemiet brīdinājumus
➤ Pārliecinieties, ka

smidzinātājs ir gatavs
ikvienam darbam

SmartComp™ – iebūvēts lieljaudas kompresors
Iedarbinot ierīci, kompresors uzpilda SmartComp™ sistēmu ātrāk nekā minūtes
laikā. Kompresoru aktivizē ar pistoles mēlīti.
- Kad jūs nesmidzināt, tas pārstāj darboties, tādējādi samazinot troksni darba vietā.
- Automātiskā izslēgšanās funkcija pagarina kompresora darbmūžu un samazina
elektroenerģijas patēriņu.
- Īpašais spiediena samazinātājs nodrošina klusāku darbību.

Ietaupiet laiku, kas vajadzīgs ierīces
tīrīšanai!
Sūkņa tīrīšanas sistēma FastFlush™ attīra iekārtu līdz pat
četras reizes ātrāk, izmantojot divreiz mazāk ūdens.

Iebūvēta instrumentu kārba
Ērts glabāšanas nodalījums, kurš ļauj visparocīgākajā vietā glabāt
instrumentus, sprauslas, filtrus un piederumus (Hi-Boy).

“FinishPro” ir ideāli piemērota ierīce
lieliem augstas kvalitātes apdares darbiem.
“FinishPro” ir pārbaudīts un apstiprināts lai izsmidzinātu laku, akrila,
gruntskrāsu, emaljas, beices un akrila interjera krāsu smidzināšanas
darbiem tieši no spaiņa.
Ierīce ir ideāli piemērota skapju, apgaismes ķermeņu, žalūziju, žogu,
dekoratīvās apdares, kāpņu, trepju renovēšanas darbiem, kā arī durvju,
sienu, grīdu un griestu krāsošanai.

Nodrošina:

LIETDERĪGI ZINĀT

SmartControl 4.0

SMIDZINĀŠANA GAISA PADEVES BEZGAISA
REŽĪMĀ un BEZGAISA SMIDZINĀŠANA

Nodrošina vislabāko
apdari un mazāk
nenokrāsotu zonu
neatkarīgi no spiediena:
- ar ProGuard™ sprieguma
aizsardzību (FinishPro II 595 PC Pro);
- displejā rāda spiedienu,
izsmidzinātos litrus un
darba stundas (FinishPro II 395 PC).

SMIDZINĀŠANA GAISA
PADEVES BEZGAISA REŽĪMĀ
Smidzinot gaisa padeves bezgaisa režīmā, materiāls
tiek padots uz pistoli ar spiedienu, kas ir zemāks nekā
spiediens parastajā bezgaisa smidzināšanas režīmā
(50-110 bāri), un tiek daļēji izsmidzināts ar sprauslu.
Pilnīga izsmidzināšana tiek panākta, pievadot nelielu
daudzumu gaisa uz izsmidzinātāja malām.

Priekšrocības

Šļūtenes komplekts Super-Flex™

Smidzināšana gaisa padeves bezgaisa režīmā rada maigāku
rakstu, ir vieglāk regulējama, ar augstāku efektivitāti un
mazāku krāsas nonākšanu ārpus krāsošanas robežām un tas viss gandrīz bezgaisa ierīces ātrumā.

Vēl lielāka elastība un
manevrējamība, kas ļauj
jums strādāt šaurās telpās,
tādējādi palīdzot uzlabot
apdares kvalitāti.
- Koncentrējieties uz veicamo
darbu, nevis darbarīku

Vai vajag vēl lielāku ātrumu? Pārslēdziet slēdzi
un apdares smidzinātājs kļūst
par bezgaisa smidzinātāju.

BEZGAISA SMIDZINĀŠANA
Smidzinot bezgaisa režīmā ar bezgaisa sūkni,
šķidrums tiek nogādāts no krāsu spaiņa uz
pistoli, pakļaujot krāsu spiediena ietekmei
(160-230 bāri).

Pistole G40™

Priekšrocības
Bezgaisa izsmidzināšana notiek ātri,
un krāsas var izsmidzināt bez šķaidīšanas.

RADĪTA MAKSIMĀLAI
EFEKTIVITĀTEI UN KVALITĀTEI
Profesionāla līmeņa smidzināšanas pistole
profesionāla līmeņa apdarei
➤ Ārkārtīgi viegla

PADOMS!

➤ Pistoles filtrs integrēts pistolē lai samazinātu sprauslas aizsērēšanu

Ja jums līdzi būs
sagatavots rezerves
sūknis, jūs vienmēr
pabeigsit visus
darbus laikā!

➤ Pistolē iebūvēts gaisa regulēšanas vārsts
➤ Gaisa vāciņš ar plakanu sprauslu: īpaši smalka izsmidzināšana samazina

krāsas nonākšanu tai neparedzētās vietās
➤ RAC sprauslas pārveidošanas komplekts sienas krāsu izsmidzināšanai

Vairs nekāda zaudēta laika un līdzekļu, remontējot sūkni.
Ja konstatēts bojājums, nomainiet sūkni PATS, veicot 3 vienkāršas darbības.

Ātri nomaināms sūknis

1
Atskrūvējiet fiksējošo
uzgriezni

2
Atveriet durtiņas
un izņemiet sūkni

3
Noskrūvējiet šļūteni
un iesūkšanas cauruli

- 1 minūtes laikā uz vietas
nomaināms sūknis
- Varat turpināt darbu,
nevis gaidīt servisu
- Nav tapu vai citu detaļu,
ko viegli pazaudēt

FINISHPRO II PC Pro
Visas iekārtas tiek piegādātas saliktas un gatavas darbam:

ar iebūvētu kompresoru, G40™ pistoli (ieskaitot gaisa vāciņu un sprauslu), Super-Flex™ šķidruma
un gaisa padeves šļūteņu komplektu (ieskaitot elastīgo šļūteni) un elastīgo šļūteņu apvalku.

FinishPro II PC
395

FinishPro II PC Pro
595

Hi-Boy

Hi-Boy

17C418
17E912
17C421
17E913
17C320
–
0,023"
0,027"
2,0 (0,54)
2,6 (0,68)
227 (3300)
227 (3300)
0,65 (0,875) TEFC līdzstrāvas suku motors/4000 1,04 (1,4) līdzstrāvas bezkontakta motors/4000
2 (0,70)
2,7 (0,95)
2,4 (35)
2,4 (35)
50 (110)
51 (112)
–/✓
✓/–
Plakanā sprausla un sprauslas turētājs Plakanā sprausla un sprauslas turētājs
✓/✓
✓/✓
FFLP210/LTX517/AAM309
FFLP210/LTX517/AAM309
1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m
1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m
3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
✓/✓/–/–
✓/✓/✓/✓
100/100
100/100
1.0
4.0

Detaļu numuri: EURO versijai (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
Apvienotā Karaliste (110 V)
Maks. Sprauslas izmērs - 1 pistole
Maks. šķidruma plūsma - l/min (gpm)
Maks. darba spiediens - bāri (PSI)
Motora jauda - kW/ZS (līdzstrāva)/minimālās prasības ģeneratoram - W
turbīna/kompresors l/min (cfm)
Maks. darba spiediens - bāri (PSI)
Svars - kg (lbs)
Funkcijas: BlueLink™/displejs
pistole G40™
Manometrs/plakanā sprausla un RAC pārveidotāja komplekts
Sprauslas
Šķidruma šļūtene + elastīgā šķidruma šļūtene
Gaisa šļūtene + elastīgā gaisa šļūtene
SmartComp™/ProConnect™/FastFlush™/ProGuard™
Pistoles/sūkņa filtrs - mesh
SmartControl™ versija

Piederumi
Izmantojiet aprīkojumu maksimāli efektīvi - lietojiet profesionālus piederumus.
Nepieciešama plašāka informācija? Skatiet mūsu bezgaisa piederumu brošūru 300672

Blistera iepakojumā - sūknis ProConnect
17C489 blistera iepakojums ar sūkni,
der tikai modeļiem FinishPro II 395 PC un
FinishPro II 595 PC Pro

Pistole G40™
Gaisa, plūsmas un ventilatora regulēšana, sietveida
pistoles filtrs (mesh100), sprausla un sprauslas turētājs
262932 plakanā sprausla AAM309 (iesk. ventilatora
regulatoru)
262929 RAC sprausla FF LP210 (bez ventilatora
regulatora)

5,7 litru tvertne
17H171 tvertne

Super-Flex™ šķidruma un gaisa padeves šļūtenes
komplekts
Ieskaitot 2 m lokano šļūteni
24U578 7,5 m
24U579 15 m

Sprauslu pagarinātāji RAC X
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Šķidruma un gaisa padeves šļūtenes
Pistole G40, sprausla, lokanā šļūtene, Super-Flex™
šķidruma un gaisa padeves šļūteņu komplekts
24V155 piegādā kopā ar 262932 + 24U578
24V156 piegādā kopā ar 262929 + 24U579
Lokanā šļūtene Super-Flex™
278750 1/8" x 2 m (šķidrumam)
Elastīgs šļūtenes apvalks
24U576 7,5 m
24U577 15 m
ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, Shuko
24W755 230V, IEC320, daudzdzīslu

™

JetRoller™ sistēma
Ļoti izturīgs 0,5 m garš pagarinātājs
ar Inline™ pistoli:
24V490 rullītis 18 cm
24V491 rullītis 25 cm
bez Inline™ pistoles:
24V492 rullītis 18 cm
24V493 rullītis 25 cm
232123 ļoti izturīgs 1 m garš pagarinātājs
CleanShot™ RAC X™ pistole ar kātu
287026 90 cm
287027 180 cm

Sprauslas un sprauslu turētāji
FF LPXXX zaļa RAC X sprausla augstas kvalitātes
apdarei
PAAXXX zila RAC X sprausla profesionāliem bezgaisa
pārklājumiem
AAMXXX plakana AA sprausla ar SST korpusu
Filtri
G40 pistoļu filtri (iepak. 5)
224454 60 mesh
224453 100 mesh
FinishPro II 395/595 Easy Out™ korpusa filtrs
246384 60 mesh, melns
246382 100 mesh, zils
246383 200 mesh, sarkans
FinishPro II 395/595
246385 sūkņa iesūkšanas filtrs
Vienreizlietojams, mitrumu uzsūcošs gaisa filtrs
127465 viens
24U981 iepak. 5
24U982 iepak. 25
Dažādi
288839
288514
24U616
249256
249180

G40 RAC X gaisa vāciņš
pārveidošanas komplekts (no RAC uz plakano)
pārveidošanas komplekts (no plakanā uz RAC)
plakanās sprauslas AAM turētājs
plakanās sprauslas AAM gaisa vāciņš

Visa šajā dokumentā ietvertā rakstiskā un vizuālā informācija ir balstīta uz jaunāko informāciju par produktiem, kas pieejami publikācijas brīdī. Graco patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
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