FINISHPRO II PC Pro
™

Pulverizadores Airless assistidos a ar, compactos de alto desempenho,
com compressor integrado, para um acabamento de elevada qualidade

VANTAGENS PROFISSIONAIS
• 2 em 1: combine as vantagens da pintura Airless assistida a ar e da pulverização Airless numa só unidade

Acabamento perfeito HVLP à velocidade Airless, sem diluição
• Compressor “ecológico” SmartComp™ integrado que apenas funciona quando é necessário ar.
Poupa energia e reduz o desgaste e o ruído.
• Agilize a sua empresa com a aplicação BlueLink™ desenvolvida pela SmartControl™.

Saiba a posição e o estado do seu pulverizador e das reservas de tinta.

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

PC PRO

Termine todos os trabalhos, todos os dias!

FINISHPRO II PC Pro
Os pulverizadores de alto acabamento elétricos FinishPro™ II oferecem características inovadoras num
sistema Airless assistido a ar, portátil e autónomo. Todos os pulverizadores vêm equipados com a pistola
G40™ ultraleve, o conjunto de mangueira Super-Flex™, o compressor
integrado e a comprovada tecnologia da bomba de pistão da Graco.

para profissionais

Descarregue a aplicação

BlueLink

™

Disponível em vários idioma

LIGUE-SE HOJE
E GARANTA
O SEU FUTURO

http://www.graco.com/bluelink

“Ligar e pulverizar”
Pulverizador 2 em 1
Mude da tecnologia Airless para
assistida a ar apenas rodando um
interruptor. No modo Assistido a ar,
um compressor inteligente injeta
a quantidade de ar perfeita apenas
quando é necessário, poupando assim energia e reduzindo o desgaste.
Os pulverizadores FinishPro II 395
PC e 595 PC Pro, verdadeiramente 2 em 1, permitem trabalhos de
acabamento de elevada qualidade
e também a pintura Airless de paredes e tetos em projetos residenciais e comerciais com o mínimo
de excesso de pulverização. Ambos
os pulverizadores estão equipados
com o sistema de remoção fácil de
bomba ProConnect™.
O FinishPro II 595 PC Pro está
equipado com a tecnologia de Gestão do trabalho BlueLink™, possuindo igualmente um motor sem
escovas que não necessita de manutenção. Para além do sistema de
limpeza FastFlush™, esta unidade
tem potência suficiente (2,6 l) para
pulverizar várias tintas para exteriores. É a unidade ideal para projetos
comerciais grandes em combinação
com trabalhos ocasionais de pintura
de fachadas.

Rastreie cada pulverizador:
➤S
 aiba as localizações exatas

e a produtividade horária
➤ F aça menos deslocações

ao local de trabalho

Saiba o progresso
do trabalho:
➤D
 ados de produtividade mediante

Maximize o período
de atividade:
➤D
 efina os agendamentos

pedido e elaboração de relatórios
a partir de qualquer lugar
➤A
 ssegure a disponibilidade

da manutenção preventiva
e receba alertas
➤C
 ertifique-se de que o seu

em tempo útil dos materiais
essenciais

pulverizador está pronto para
qualquer trabalho

SmartComp™ – Compressor integrado de alto desempenho
No arranque da máquina, o compressor carrega o sistema SmartComp™
em menos de um minuto. O compressor é ativado pelo gatilho da pistola.
-	Se não estiver a pulverizar, o compressor deixa de funcionar, reduzindo o nível
de ruído no local de trabalho
-	O sistema de paragem automático prolonga a vida do compressor e reduz
o consumo de eletricidade
- O método exclusivo de despressurização resulta numa operação mais silenciosa
		
Poupe tempo a limpar a sua unidade:
O sistema de limpeza da bomba FastFlush™ limpa a unidade
até quatro vezes mais depressa com apenas metade da água.

Caixa de ferramentas incorporada
Uma prática mala para manter as ferramentas, bicos,
filtros e acessórios no lugar onde fazem falta (Hi-Boy).

O FinishPro é a unidade ideal para grandes trabalhos
de alto acabamento.
O FinishPro foi testado e aprovado para pulverizar uma vasta gama de lacas,
acrílicos, primários, esmaltes, vernizes e tintas acrílicas para interiores,
diretamente do balde.
A unidade ideal para a renovação de armários, instalações de iluminação,
persianas, vedações, molduras, escadas, ou para pintar portas, paredes,
pavimentos e tetos.

Desenvolvido por:

IMPORTANTE SABER

SmartControl 4.0

AIRLESS ASSISTIDO A AR
versus AIRLESS

Fornece o melhor
acabamento e a zona
morta mais reduzida
em qualquer pressão:
-	com proteção de tensão ProGuard™

AIRLESS ASSISTIDO A AR
Ao pintar com o sistema Airless assistido a
ar, o material entra na pistola a uma pressão
inferior ao Airless tradicional (50-110 bar)
e é parcialmente pulverizado pelo bico.
A pulverização completa consegue-se
adicionando uma pequena quantidade de ar às
extremidades da ventoinha de pulverização.

(FinishPro II 595 PC Pro)

-	com visor que mostra a pressão,
os litros e as horas de pulverização
(FinishPro II 395 PC)

Vantagem

Conjunto de mangueira
Super-Flex™

A pulverização Airless assistida a ar resulta
num padrão mais suave, maior controlo
e eficiência e menos excesso de pulverização,
quase à velocidade de uma unidade Airless.

Aumenta a flexibilidade
e a capacidade de manobra,
permitindo trabalhar
em espaços apertados
e ajudando a aumentar
a qualidade do acabamento.
-	Foque-se na tarefa,
não na ferramenta

Mais velocidade? Basta acionar o interruptor para
a unidade de acabamento se transformar num
pulverizador Airless normal.

AIRLESS
Ao pulverizar airless com uma bomba Airless,
o fluido é transferido do balde de tinta para
a pistola, simplesmente colocando a tinta sob
pressão (160-230 bar).

G40™ Gun

Vantagem
A pulverização Airless é rápida e as tintas
podem ser pulverizadas sem diluição.

CONCEBIDA PARA MAXIMIZAR
A EFICIÊNCIA E A QUALIDADE
Pistola com acabamento de nível industrial, com oferta
de um acabamento profissional
➤ Extremamente leve
➤ Filtro da pistola integrado para minimizar os entupimentos do bico

SUGESTÃO!

➤ Válvula de ajuste de ar integrada na pistola

Com uma bomba
sobressalente a postos,
poderá terminar sempre
o seu trabalho!

➤ Espalhador com bico plano, para alto acabamento, reduz o excesso

de pulverização
➤ Kit de conversão de bico RAC, para pintura de paredes

Não desperdice mais tempo nem dinheiro com os custos
de mão-de-obra resultantes das reparações da bomba.
Substitua facilmente E VOCÊ MESMO a sua bomba em 3 passos, caso ocorram danos.

Substituição rápida da bomba

1
Desaperte a porca
de fixação

2
Abra a porta e retire
a bomba

3
Retire a mangueira
e o tubo de sucção

- S ubstituição no local de trabalho,
num minuto
- P ode continuar a pintar,
em vez de esperar pela assistência
-N
 ão tem pinos nem peças que se percam!

FINISHPRO II PC Pro
Todas as unidades são fornecidas completas e prontas a pulverizar: com

FinishPro II PC
395

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 CC com escovas / 4000
2 (0,70)
2,4 (35)
50 (110)
–/✓
Bico plano e adaptador
✓/✓
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) CC sem escovas / 4000
2,7 (0,95)
2,4 (35)
51 (112)
✓/–
Bico plano e adaptador
✓/✓
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

compressor integrado, pistola G40™ (incluindo espalhador e bico), kit de mangueiras de tinta
e ar Super-Flex™ (incluindo mangueira de chicote) e enrolador de mangueira flexível.

Números das peças: para a versão EURO (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
Reino Unido (110 V)
Pressão máx. do bico - 1 pistola
Pressão máx. da tinta - l/min. (gpm)
Pressão de funcionamento máx. - bar (PSI)
Classificação do motor - CV (CC) / Potência mínima necessária do gerador - W
Turbina / Compressor l/min (cfm)
Pressão de Ar de Trabalho Máxima - bar (PSI)
Peso - kg (lbs)
Características: BlueLink™ / Visor
Pistola G40™
Manómetro de pressão do ar / Kit de conversão Plano para RAC
Bicos
Mangueira de tinta + mangueira de chicote de tinta
Mangueira de ar + mangueira de chicote de ar
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™
Filtro da Pistola / Bomba - mesh
Versão SmartControl™

Acessórios
Tire o máximo rendimento do seu equipamento utilizando os nossos acessórios profissionais.
Procura informações mais detalhadas? Consulte a brochura de Acessórios Airless 300672

Pistolas G40™
Ajuste do ar, fluxo e ventoinha, filtro da pistola
de rede 100, bico e adaptador
262932 Bico plano AAM309
(incl. regulador de ventoinha)
262929 Bico RAC FF LP210
(sem regulador de ventoinha)
Conjunto de mangueira de tinta
e ar Super-Flex™
Incluindo mangueira de chicote de 2 m
24U578 7,5 m
24U579 15 m
Mangueiras de tinta e de ar
Pistola G40, bico, chicote, kit de mangueira
de tinta e ar Super-Flex™
24V155 Fornecida com 262932 + 24U578
24V156 Fornecida com 262929 + 24U579
Mangueira de Chicote Super-Flex™
278750 1/8" x 2 m (tinta)
Protetor de Mangueira Flex Wrap
24U576 7,5 m
24U577 15 m
ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, multi-cord

Embalagem alveolar Baixo de bomba ProConnect
17C89
Embalagem alveolar - adequada
apenas para a FinishPro II 395 PC
e a FinishPro II 595 PC Pro
Conjunto de depósito 5,7 litros
17H171 Depósito
Extensões de bico RAC X™
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm
Sistema JetRoller™
Extensão de 0,5 m para trabalhos pesados
com pistola Inline™:
24V490 rolo de 18 cm
24V491 rolo de 25 cm
sem pistola Inline™:
24V492 rolo de 18 cm
24V493 rolo de 25 cm
232123

Extensão de 1 m para trabalhos
pesados

Pistola de vara CleanShot™ RAC X™
287026 90 cm
287027 180 cm

Bicos e adaptadores
FF LPXXX Bico de alto acabamento RAC X verde
PAAXXX Bico airless profissional RAC X azul
AAMXXX Bico plano AA com corpo SST
Filtros
Filtros da pistola (5 unidades) G40
224454 60 mesh
224453 100 mesh
Filtro de coletor Easy Out™ para
FinishPro II 395/595
246384 60 mesh, preto
246382 100 mesh, azul
246383 200 mesh, vermelho
FinishPro II 395/595
246385 Filtro de entrada da bomba
Filtro de ar de secagem em linha, descartável
127465 Único
24U981 embalagem de 5
24U982 embalagem de 25
Vários
288839
288514
24U616
249256
249180

Espalhador G40 RAC X
Kit de conversão (RAC para plano)
Kit de conversão (plano para RAC)
Proteção para bico plano AAM
Espalhador para bico plano AAM

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas mais recentes informações disponíveis sobre os produtos no momento da publicação. A Graco reserva-se o direito de efetuar alterações em qualquer momento sem aviso prévio.

A Graco está certificada em conformidade com ISO 9001.
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Todas as compras Graco
incluem um Apoio ao cliente A+.

