FINISHPRO II PC Pro
™

Compacte hoogperformante luchtondersteunde airless spuittoestellen
met ingebouwde compressor voor een hoogwaardige afwerking

VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL
• 2 in 1: combineer de voordelen van luchtondersteund airless en airless spuiten in één toestel.

Perfecte HVLP-afwerking met de snelheid van airless, zonder verdunning.
• ‘Groene’ ingebouwde SmartComp™-compressor die alleen werkt als er lucht nodig is.
Zo bespaart hij energie en zorgt hij voor minder slijtage en lawaai.
• Stroomlijn uw activiteiten met de BlueLink™-app met SmartControl™.

Blijf op de hoogte van de locatie en de toestand van uw spuittoestel en verfgereedschap.

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

PC PRO

Klaart elke klus, elke dag opnieuw!

FINISHPRO II PC Pro
FinishPro™ II elektrische spuittoestellen voor fijne afwerkingstoepassingen bieden innovatieve kenmerken in een draagbaar, zelfstandig,
luchtondersteund airless systeem.
Alle spuittoestellen zijn uitgerust
met het ultralichte G40™-pistool,
Super-Flex™-slangenset, ingebouwde compressor en de beproefde zuigerpomptechnologie van Graco.

‘Plug & Spray’
2 in 1-spuittoestel
Zet de schakelaar om en schakel
moeiteloos over van airless naar
luchtondersteunde technologie. In
de luchtondersteunde stand spuit
u met de perfecte lucht die wordt
aangevoerd door een slimme compressor die alleen werkt als er lucht
nodig is. Zo bespaart hij elektriciteit
en zorgt hij voor minder slijtage.
De FinishPro II 395 PC en 595 PC
Pro zijn echte 2 in 1-spuittoestellen
voor hoogwaardige afwerkingsklussen en het standaard airless
spuiten van muren en plafonds bij
residentiële en commerciële projecten met minimale overspray.
Beide spuittoestellen zijn uitgerust
met het ProConnect™-systeem voor
eenvoudige pompverwijdering.
De FinishPro II 595 PC Pro is uitgerust met de BlueLink™-projectbeheertechnologie en heeft een
onderhoudsvrije motor zonder koolstofborstels. In combinatie met het
FastFlush™-reinigingssysteem is dit
toestel krachtig genoeg (2,6 l) om
veel buitenverven te spuiten. Het is
het ideale toestel voor grote commerciële projecten en kan ook worden gebruikt voor het occasioneel
schilderen van gevels.

voor professionals

Download de

BlueLink -app
™

Beschikbaar in verschillende talen

CONNECT TODAY
ENSURE YOUR FUTURE

http://www.graco.com/bluelink

Volg elk spuittoestel:
➤U
 bent op de hoogte van

de exacte locatie en de
productiviteit per uur
➤M
 inder bezoekjes aan

de werkplek

Controleer de voortgang
van een project:
➤A
 ltijd en overal

Voor een maximale
productietijd:
➤S
 tel schema's voor preventief

productiviteitscijfers en
-rapporten op aanvraag

onderhoud op en ontvang
waarschuwingen

➤Z
 org ervoor dat essentiële

materialen op tijd
beschikbaar zijn

➤Z
 org ervoor dat uw

spuittoestel klaar is voor
elke klus

SmartComp™ – Ingebouwde compressor met hoge uitvoer
Bij het opstarten van het toestel laadt de compressor het SmartComp™-systeem in
minder dan een minuut. De compressor wordt geactiveerd door de pistooltrekker.
-	Als u niet spuit, werkt de compressor niet. Dit zorgt voor minder lawaai op
de werkplek
-	De automatische uitschakelfunctie verlengt de levensduur van de compressor
en vermindert het elektriciteitsverbruik
-	De exclusieve drukontlasting zorgt voor een stillere werking
		Bespaar tijd bij het reinigen van
uw toestel:
Het FastFlush™-pompreinigingssysteem reinigt het toestel
tot vier keer sneller met half zoveel water.

Ingebouwde gereedschapskist
Handige opbergbak die ervoor zorgt dat gereedschap,
spuittips, filters en accessoires binnen handbereik zijn
(Hi-Boy).

De FinishPro is het ideale toestel
voor omvangrijke fijne afwerkingsklussen.
De FinishPro is getest en goedgekeurd voor het spuiten van zeer
uiteenlopende lakken, acrylaten, primers, vernissen en acrylverven
voor binnen, zo uit de emmer.
Het ideale toestel voor het renoveren van kasten, verlichtingselementen,
luiken, hekken, lijsten, trappen en trappenhuizen of voor het verven van
deuren, wanden, vloeren en plafonds.

Met:

GOED OM TE WETEN

SmartControl 4.0

LUCHTONDERSTEUND AIRLESS
versus AIRLESS

Zorgt voor de beste
afwerking en de laagste
dode tijd bij elke druk:
-	met ProGuard™spanningsbeveiliging

LUCHTONDERSTEUND AIRLESS
Bij luchtondersteund airless spuiten vindt de toevoer
van het materiaal naar het pistool plaats bij een druk
die lager is dan bij traditioneel airless spuiten
(50-110 bar) en wordt het materiaal gedeeltelijk
verneveld door de spuittip. Volledige verneveling
wordt gerealiseerd door een kleine hoeveelheid lucht
toe te voegen aan de randen rondom de spuittip.

(FinishPro II 595 PC Pro)

-	met display die druk, liters en
uren toont (FinishPro II 395 PC)

Super-Flex™-slangenset

Voordeel

Zorgt voor een betere flexibiliteit en
meer bewegingsvrijheid zodat u
in krappe ruimten kunt werken
en de afwerkingskwaliteit
kunt verhogen.
-	Concentreer u op de klus,
niet op het toestel

Sneller? Zet de schakelaar om en
het afwerkingstoestel verandert in
een airless spuittoestel.

Luchtondersteund airless spuiten resulteert in
een fijner patroon, een betere controle, een hoger
rendement en minder overspray, met bijna dezelfde
snelheid als bij het gebruik van een airless toestel.

AIRLESS
Bij airless spuiten met een airless pomp
wordt het materiaal van uw verfemmer naar
het pistool gevoerd door de verf simpelweg
onder druk te brengen (160-230 bar).

G40™-pistool

Voordeel
Airless spuiten is snel en verven kunnen
worden gespoten zonder ze te verdunnen.

ONTWORPEN VOOR EEN
MAXIMALE DOELTREFFENDHEID
EN EEN OPTIMALE KWALITEIT
Industrieel afwerkingspistool voor een professionele afwerking
➤ Bijzonder licht
➤ De pistoolfilter is geïntegreerd in het pistool om de kans op verstopping

van de spuittip te minimaliseren

TIP!

➤ Ingebouwd luchtregelventiel

Met een reservepomp
bij de hand krijgt u de
klus altijd geklaard!

➤ De luchtkap met platte spuittip zorgt voor een extreem fijne afwerking

en beperkt overspray
➤ RAC-spuittipombouwset om muurverf te spuiten

Verlies geen tijd meer en verspil geen geld meer aan arbeidskosten voor pompreparaties.
Vervang uw pomp eenvoudig ZELF in 3 stappen wanneer ze beschadigd raakt.

Snelle pompvervanging

1
Draai de klemmoer
los

2
Open het klepje en
verwijder de pomp

3
Verwijder de slang
en aanzuigbuis

- V ervang pompen op de werkvloer
in slechts één minuut
- Z o kunt u blijven spuiten in plaats van
op onderhoud te moeten wachten
-G
 een pennen of onderdelen die kwijt
kunnen raken!

FinishPro II PC Pro
Alle toestellen worden volledig en spuitklaar geleverd

FinishPro II PC
395

FinishPro II PC Pro
595

Hi-Boy

Hi-Boy

17C418
17C421
17C320
0,023"
2,0 (0,54)
227 (3.300)
0,65 (0,875) TEFC DC met koolstofborstels/4.000
2 (0,70)
2,4 (35)
50 (110)
–/✓
Platte spuittip en tiphouder
✓/✓
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 (3.300)
1,04 (1,4) DC zonder koolstofborstels/4.000
2,7 (0,95)
2,4 (35)
51 (112)
✓/–
Platte spuittip en tiphouder
✓/✓
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

met ingebouwde compressor, G40™-pistool (inclusief luchtkap en spuittip),
Super-Flex™-materiaal- en luchtslangenset (inclusief hulpslang) en Flex Wrap-slangomhulsel.

Artikelnummers: voor Europese versie (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
UK (110 V)
Max. tipformaat - 1 pistool
Max. materiaaldebiet - l/min (gpm)
Max. werkdruk - bar (psi)
Motorvermogen - kW/pk (DC)/Minimumvereiste generator - W
Turbine/Compressor l/min (cfm)
Max. werkdruk lucht - bar (psi)
Gewicht - kg (lbs)
Kenmerken: BlueLink™/Display
G40™-pistool
Luchtdrukmeter/Ombouwset plat naar RAC
Spuittips
Materiaalslang + materiaalhulpslang
Luchtslang + luchthulpslang
SmartComp™/ProConnect™/FastFlush™/ProGuard™
Pistool-/pompfilter - mesh
SmartControl™-versie

Accessoires
Haal zo veel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires.
Wilt u meer informatie? Raadpleeg onze brochure over airless accessoires 300672.

G40™-pistolen
Lucht-, stroom- en spuitpatroonregeling,
100 mesh pistoolfilter, spuittip en tiphouder
262932 Platte spuittip AAM309
(incl. ventilatorregelaar)
262929 RAC-spuittip FF LP210
(geen ventilatorregelaar)

Blisterverpakking - ProConnect-onderpomp
17C489	Blisterverpakking,
past enkel op FinishPro II 395 PC en
FinishPro II 595 PC Pro

Super-Flex™-materiaal- en luchtslangenset
Inclusief hulpslang (2 m)
24U578 7,5 m
24U579 15 m

RAC X™-tipverlengstukken
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Materiaal- en luchtslangen
G40-pistool, spuittip, hulpslang,
Super-Flex™-materiaal- en luchtslangenset
24V155 Geleverd met 262932 + 24U578
24V156 Geleverd met 262929 + 24U579
Super-Flex™-hulpslang
278750 1/8" x 2 m (materiaal)
Flex Wrap-slangbescherming
24U576 7,5 m
24U577 15 m
ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
24W755 230 V, IEC320, meerkabelig

Complete materiaalhouder 5,7 l
17H171 Materiaalhouder

JetRoller™-systeem
verlengstuk voor zwaar gebruik 0,5 m
met Inline™-pistool:
24V490 roller 18 cm
24V491 roller 25 cm
zonder Inline™-pistool:
24V492 roller 18 cm
24V493 roller 25 cm
232123 Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m
CleanShot™ RAC X™-staafpistool
287026 90 cm
287027 180 cm

Spuittips en tiphouders
FF LPXXX Groene RAC X-spuittip voor fijne afwerking
PAAXXX Blauwe RAC X professionele airless spuittip
AAMXXX Platte AA-spuittip met roestvrijstalen
behuizing
Filters
G40-pistoolfilters (set van 5)
224454 60 mesh
224453 100 mesh
FinishPro II 395/595 Easy Out™-filter
voor mengblok
246384 60 mesh, zwart
246382 100 mesh, blauw
246383 200 mesh, rood
FinishPro II 395/595
246385 Pompinlaatzeef
Wegwerpbare, ingebouwde luchtfilter
voor droogmiddel
127465 Los
24U981 Set van 5
24U982 Set van 25
Varia
288839 G40 RAC X-luchtkap
288514 Ombouwset (RAC naar plat)
24U616 Ombouwset (plat naar RAC)
249256 Tiphouder voor AAM platte spuittip
249180 Luchtkap voor AAM platte spuittip

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.
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Bij elke Graco-aankoop
geniet u van een klantenservice
van A+-niveau.

