FINISHPRO II PC Pro
™

Kompakte luftassisterte høytrykkssprøyter
med innebygd kompressor for enestående resultater

PROFESJONELLE FORDELER
• 2 i 1: Luftassistert sprøyte og høytrykkssprøyte i én maskin Topp HVLP-resultat

med høytrykkshastighet, uten tynning
• Innebygd “miljøvennlig” SmartComp™ -kompressor som bare slår seg på ved behov for luft.
Sparer energi og reduserer slitasje og støy
• Kompatibel med BlueLink™-appen og utstyrt med SmartControl™.

Overvåk enkelt sprøytens lokasjon og tilstand.

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

PC PRO

Finish every job, every day!

FINISHPRO II PC Pro
FinishPro™ II Fine Finish-sprøyter
er komplette elektriske høytrykkssprøytesystemer med oppgraderte egenskaper. Alle sprøyter er
utstyrt med ultralett G40™-pistol,
Super-Flex™-slangesett, innebygd
kompressor og pumpeteknologi av
Graco-kvalitet.

for profesjonelle malere

Last ned

BlueLink -appen
™

Tilgjengelig på flere språk

LAST NED APPEN
I DAG OG VÆR KLAR
FOR FREMTIDEN

http://www.graco.com/bluelink

“Plug & Spray”
2-i-1-sprøyte
Gå over fra høytrykk til luftassistert
teknologi bare ved å slå over en
bryter. I luftassistert modus slås
kompressoren på kun når det er
behov for luft - en intelligent teknologi som sparer strøm og reduserer
slitasje.

Spor malesprøyten:
➤S
 e nøyaktig plassering
og produktivitet
➤U
 nngå unødvendige

kjøreturer til jobbstedene

Se prosjektstatusen:
➤P
 roduktivitetsinfo og
rapportering rett på mobilen,
uansett hvor du er
➤ F orenkler planlegging av

Maksimer driftstiden:
➤P
 lanlegg vedlikehold og
service, motta varsler
➤S
 ikre at malesprøyten er

klar til prosjektene

malingsinnkjøp

FinishPro II 395 PC og 595 PC Pro
er ekte 2 i 1-sprøyter: Brukes til
Fine Finish av høy kvalitet eller som
ren høytrykkssprøyte til vegger og
tak i boliger eller mindre byggeprosjekter. Begge sprøytene er utstyrt
med ProConnect™ for rask og enkel
utskifting av pumpedelen.
FinishPro II 595 PC Pro er utstyrt
med BlueLink™-teknologi som
gir bedre kontroll over sprøytens
bruk, lokasjon og nødvendig service. Maskinen har vedlikeholdsfri, børsteløs motor. I kombinasjon
med FastFlush™-rensesystem har
maskinen nok kraft (2,6 liter) til å
sprøyte de fleste eksteriørmalinger.
Maskinen er ideell for store næringsbyggprosjekter og sporadisk
fasademaling.

SmartComp™ – Innebygget kompressor med høy effekt
Ved oppstart av maskinen er SmartComp™-systemet klart på under et minutt.
Kompressoren aktiveres med avtrekkeren.
-	Slås av automatisk, når det ikke sprøytes - reduserer støy på arbeidsstedet
-	Automatisk avstengning forlenger kompressorens levetid og reduserer
strømforbruket
-	Unik trykkavlasting for mer stillegående drift

		
Spar tid ved rengjøring av maskinen:
FastFlush™-systemet rengjør maskinen opptil fire ganger
raskere og bruker bare halvparten så mye vann.

Innebygd verktøyboks
Praktisk oppbevaringsboks for verktøy, dyser,
filtre og tilbehør (Hi-Boy).

FinishPro er den ideelle sprøyten
for større Fine Finish-prosjekter
FinishPro er testet og godkjent for sprøyting av et bredt utvalg av lakk,
akrylmalinger, grunnere, emaljelakk og akrylbasert interiørmaling,
rett fra spannet.
Den ideelle maskinen for oppussing av skap, lysarmaturer,
vindusskodder/-lemmer, gjerder, lister, trapper, trapperom eller maling
av dører, vegger, panel, terrasse og tak.

GODT Å VITE
LUFTASSISTERT HØYTRYKK
sammenlignet med HØYTRYKK

SmartControl 4.0
Best resultat og laveste
trykkvariasjoner uansett
trykk:
-	med ProGuard™-spenningsvern

LUFTASSISTERT HØYTRYKK
Ved luftassistert høytrykkssprøyting pumpes
materialet til pistolen ved lavere trykk enn
tradisjonell høytrykkssprøyting (50-110 bar)
og forstøves delvis av dysen. Full forstøvning
oppnås ved å tilføre litt luft i dysekantene

(FinishPro II 595 PC Pro)

-	med display som viser trykk,
forbruk (liter) og brukstid
(FinishPro II 395 PC)

Fordel
Luftassistert høytrykkssprøyting gir mykere
sprøytebilde, bedre kontroll, høyere effektivitet
og mindre sprøytestøv, med nesten samme
hastighet som en høytrykkssprøyte.

Super-Flex™-slangesett
Slangesettet er så fleksibelt at det er
mulig å oppnå et svært bra resultat
selv i de trangeste områdene.
-	Fokuser på oppgaven,
ikke på verktøyet!

Større hastighet? Fine Finish-sprøyten gjøres om
til en høytrykkssprøyte ved å slå over en bryter.

HØYTRYKK
Ved høytrykkssprøyting pumpes materialet
fra malingsspannet til pistolen ved å sette
malingen under trykk (160-230 bar).

Fordel

G40™-pistol

Maling sprøytes raskt og uten tynning.

MAKSIMAL EFFEKTIVITET
OG TOPP KVALITET
Pistol for profesjonelle behov og høye krav
➤ Ekstremt lav vekt
➤ Integrert pistolfilter for å forhindre tetting av dyser
➤ Integrert luftjusteringsventil
➤ Luftkappe med flat dyse reduserer sprøytestøv gjennom høy forstøvning
➤ Ombyggingssett til RAC-dyse for sprøyting av veggmaling

TIPS!
Ha en reservepumpe klar,
slik at du alltid kan
fullføre jobben!

Slipp å kaste bort tid og penger på pumpereparasjoner.
Skift pumpen SELV med tre enkle trinn hvis det oppstår en skade.

Rask pumpeskift

1
Løsne låsemutteren

2
Åpne pumpedekselet
og fjern pumpen

3
Fjern slangen og
innsugingsrøret

-	Utskifting på 1 minutt
på arbeidsstedet
-	Slipp å avbryte arbeidet
for å vente på service
-	Ingen løse deler som
kan forsvinne!

FINISHPRO II PC Pro
Alle maskiner leveres komplett og klar for sprøyting:

FinishPro II PC
395

FinishPro II PC Pro
595

Hi-Boy

Hi-Boy

17C418
17C421
17C320
0,023"
0,54 (2,0)
3300 (227)
0,65 (0,875) TEFC-børste DC / 4000
0,70 (2)
35 (2,4)
110 (50)
–/✓
Flat dyse og dyseholder
✓/✓
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"
0,68 (2,6)
3300 (227)
1,04 (1,4) børsteløs DC / 4000
0,95 (2,7)
35 (2,4)
112 (51)
✓/–
Flat dyse og dyseholder
✓/✓
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

med innebygd kompressor, G40™-pistol (inkludert luftkappe og dyse),
Super-Flex™ væske og luftslangesett (inkludert forløper) og slangebeskytter.

Delenumre: for EURO-versjon (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
UK (110 V)
Maks. dysestørrelse - 1 pistol
Maks. kapasitet - l/min (gpm)
Maks. arbeidstrykk - bar (PSI)
Motoreffekt - kW/HK (DC) / minstekrav til generator - W
Turbin / kompressor l/min (cfm)
Maks. arbeidstrykk - luft - bar (PSI)
Vekt - kg
Leveres med: BlueLink™ / Display
G40™-pistol
Trykkmåler / Ombyggingssett for dysen
Dyser
Væskeslange + væskeforløper
Luftslange + luftforløper
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™
Pistol/pumpefilter - mesh
SmartControl™-versjon

Tilbehør
Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør.
Vil du vite mer? Se vår brosjyre for høytrykkstilbehør (300672)

ProConnect-pumpedel, komplett
G40™-pistoler
17C489
Pumpedel, passer kun til FinishPro II
Luft-, mengde- og viftejustering, 100 mesh
395 PC og FinishPro II 595 PC Pro
pistolfilter, dyse og dyseholder
262932
Flat dyse AAM309 (inkl. vifteregulator)
Hopper
262929
RAC-dyse FFLP210 (uten regulator)
17H171
Hopper (beholder) 5,7 liter
Super-Flex™ væske- og luftslangesett
RAC X™-dyseforlengere
Inkludert 2 m forløper
24U578
7,5 m
287019
25 cm
24U579
15 m
287020
40 cm
287021
50 cm
Væske- og luftslanger
287022
75 cm
G40-pistol, dyse, forløper, Super-Flex™ væske- og
JetRoller™-system
luftslangesett
24V155
Leveres med 262932 + 24U578
0,5 m Heavy Duty-forlenger
24V156
Leveres med 262929 + 24U579
med Inline™-pistol:
24V490
18 cm rulle
Super-Flex™-forløper
24V491
25 cm rulle
uten Inline™-pistol:
278750
1/8" x 2 m (væske)
24V492
18 cm rulle
Flex Wrap-slangebeskytter
24V493
25 cm rulle
24U576
7,5 m
24U577
15 m
232123
1 m Heavy Duty-forlenger
ProGuard™+
24W090
230V, CEE 7/7, shuko
24W755
230V, IEC320, multicord

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

Dyser og dyseholdere
FF LPXXX Grønn RAC X Fine Finish-dyse
PAAXXX
Blå RAC X-håndverksdyse
AAMXXX
Flat AA-dyse med hus i rustfritt stål
Filtre
G40-pistolfiltre (5-pakning)
224454
60 mesh
224453
100 mesh
FinishPro II 395/595 Easy Out™-manifoldfilter
246384
60 mesh, svart
246382
100 mesh, blå
246383
200 mesh, rød
FinishPro II 395/595
246385
Pumpeinntakssil
Inline-luftfilter for engangsbruk
127465
enkel
24U981
5-pakning
24U982
25-pakning
Diverse utstyr
288839
G40 RAC X-luftkappe
288514
Ombygningssett (RAC til flat)
24U616
Ombygningssett (flat til RAC)
249256
Dyseholder for flat AAM-dyse
249180
Luftkappe for flat AAM-dyse
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