FINISHPRO II PC Pro
™

Kompakta högtrycksfärgsprutor
med inbyggd kompressor för bästa finish

PROFESSIONELLA FÖRDELAR
• 2 i 1: kombinera fördelarna med Air-assisted Airless och Airless i en utrustning

Fine-finishlackering med airlesshastighet, utan förtunning
• ”Grön” inbyggd SmartComp™ -kompressor som endast körs när luft behövs.
Detta sparar energi och minskar slitage och buller.
• Effektivisera din verksamhet med BlueLink™ -appen som drivs av SmartControl™.

Håll koll på var din färgspruta och ditt färgmaterial finns och vilket skick de är i.

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

PC PRO

Slutför alla jobb, varje dag!

FINISHPRO II PC Pro
FinishPro™ II elektriska lackeringssprutor erbjuder innovativa funktioner i ett bärbart, air-assisted
airless-system. Alla sprutor är utrustade med den ultralätta G40™-pistolen, Super-Flex™-slangsats, inbyggd
kompressor och Gracos beprövade
kolvpumpsteknik.

för yrkesmän

Ladda ned

BlueLink -appen
™

Tillgänglig på flera språk

CONNECT TODAY
ENSURE YOUR FUTURE

http://www.graco.com/bluelink

”Plug and Spray”
2-i-1-spruta
Byt från airless till air-assistedtekniken bara genom att trycka
på knappen. Spruta i air-assistedläget med luft från den smarta
kompressorn som endast körs om
luft behövs, vilket sparar el och
minskar slitaget.

Spåra varje spruta:
➤H
 åll koll på exakta platser

Håll koll på jobbförloppet:
➤P
 roduktivitetsuppgifter och

och produktivitet timme
för timme

rapportering när helst det
behövs, varifrån som helst

förebyggande underhåll och
få påminnelser

➤S
 lipp åka runt till många

➤S
 äkerställ att du får jobbet

➤S
 e till att din spruta är redo

olika arbetsplatser

Två-i-en-sprutorna FinishPro II 395
PC och 595 PC Pro möjliggör såväl
högkvalitativa ytfinishjobb som airless-sprutning av väggar och tak vid
olika projekt i bostäder eller kommersiella lokaler, med ett minimum
av sprutdimma. Båda sprutorna är
utrustade med ProConnect™-systemet för enkelt pumpbyte.
FinishPro II 595 PC Pro är utrustad med jobbhanteringstekniken BlueLink™, och enheten har
en underhållsfri motor utan kol.
I kombination med FastFlush™-rengöringssystemet har denna enhet
tillräckligt med kraft (2,6 l) för att
spruta många utomhusfärger. Detta är den idealiska enheten för stora
kommersiella projekt i kombination
med sporadisk fasadmålning.

Maximera drifttiden:
➤U
 pprätta scheman för

gjort i tid med användbara
material

inför varje jobb

SmartComp™ – Högeffektiv inbyggd kompressor
När maskinen startar laddar kompressorn SmartComp™-systemet på mindre
än en minut. Kompressorn aktiveras med hjälp av avtryckaren.
-	Den körs bara då du sprutar, mindre buller vid arbetsplatsen
-	Automatisk avstängning förlänger kompressorns livslängd och minskar
elförbrukningen
-	Exklusiv tryckavlastare leder till tystare drift

		
Spara tid när du rengör din utrustning:
FastFlush™ pumprengöringssystem rengör utrustningen upp
till fyra gånger snabbare och använder bara halva mängden
vatten.

Inbyggd verktygslåda
Praktisk förvaring där verktyg, munstycken,
filter och tillbehör lagras där du behöver dem
som mest (Hi-Boy).

FinishPro är den idealiska enheten
för större ytfinishjobb.
FinishPro har testats och godkänts för sprutning av en mängd olika typer
av lack, akryl, primers, ugnslack, glanslack och akrylfärg för inomhusbruk,
direkt ur burken.
Den idealiska enheten för renovering av garderober, belysningsarmaturer,
fönsterluckor, staket, dekorlister, trappor, trappräcken samt för målning
av dörrar, väggar, plankgolv eller tak.

Drivs av:

BRA ATT VETA

SmartControl 4.0

AIR-ASSISTED AIRLESS jämfört
med AIRLESS

Levererar den bästa
finishen och det lägsta
dödbandet, oavsett tryck:
-	med ProGuard™
spänningsskydd (FinishPro II 595 PC Pro)
-	med display som visar tryck,
liter och antal spruttimmar

AIR-ASSISTED AIRLESS
När air-assisted airless används levereras
materialet till pistolen vid ett tryck som är
lägre än för de traditionella airlessystemen
(50-110 bar) och finfördelas av munstycket.
Fullständig finfördelning uppnås genom att en
liten mängd luft tillförs till sprutfläktens kanter.

(FinishPro II 395 PC)

Fördel
Super-Flex slangsats

Air-assisted airless-sprutning ger ett
mjukare sprutbild, erbjuder större kontroll,
högre effektivitet och mindre sprutdimma,
vid praktiskt tagetsamma hastighet som
en airlessenhet.

™

Ökar flexibiliteten och
manövreringsförmågan så att du
kan arbeta i trånga utrymmen,
hjälper till att förbättra
ytfinishkvaliteten.
-	Fokusera på arbetet,
inte på verktyget!

Högre tempo? Tryck bara på en knapp för att
förvandla lackeringssprutan till en airlesspruta.

AIRLESS
Vid airlessprutning transporteras vätska från
färgkärl till pistol, helt enkelt genom att färgen
trycksätts (160-230 bar) med en airlesspump.

Fördel

G40™-pistol

Airlessprutning går snabbt, och färgerna kan
sprutas utan förtunning.

UTFORMAD FÖR MAXIMERAD
EFFEKTIVITET OCH KVALITET
Finishingpistol i industriklass, levererar professionell finish
➤Extremt lätt
➤Integrerat pistolfilter minimerar tilltäppning av munstycket
➤Inbyggd luftregleringsventil
➤Luftmunstycke med fast färgmunstycke, mycket fin ytfinish som

minskar sprutdimman
➤Konverteringssats för RAC-munstycke, för sprutning av väggfärg

TIPS!
Med en reservpump
till hands kommer
du alltid att kunna
slutföra jobbet!

Slipp slösa tid eller pengar på arbetskraftskostnader för pumpreparationer.
Byt enkelt ut pumpen SJÄLV i 3 steg vid eventuella tecken på skador.

Snabbt pumpbyte

1
Lossa låsmuttern

2.
Öppna luckan och
avlägsna pumpen

3.
Avlägsna slangen
och sugröret

-	1-minutsbyte på arbetsplatsen
-	Fortsätt spruta i stället för att
vänta på service
-	Inga låspinnar eller delar som
kan tappas bort!

FINISHPRO II PC Pro
Alla enheter levereras kompletta och användningsklara:

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 Brush DC / 4000
2 (0,70)
2,4 (35)
50 (110)
–/✓
Fast munstycke med skydd
✓/✓
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)
1,19 (1,6) likström utan kol / 4000
2,7 (0,95)
2,4 (35)
51 (112)
✓/–
Fast munstycke med skydd
✓/✓
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 inbyggd kompressor, G40™-pistol (inklusive luftmunstycke och färgmunstycke),
Super-Flex™-slangsats för färg och luft (inklusive vippslangände) samt flexslangband.

Artikelnummer: för europeisk version (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
UK (110 V)
Max. munstycksdimension - 1 pistol
Max. Max. vätskeflöde - l/min. (gpm)
Max. Arbetstryck - bar (PSI)
Motorns märkeffekt - HP (DC) / Minsta generatoreffekt - W
Turbin / kompressor l/min. (cfm)
Max. arbetstryck - bar (PSI)
Vikt - kg (lbs)
Egenskaper: BlueLink™ / Display
G40™-pistol
Lufttrycksmätare / Ombyggnadssats för fast till RAC
Sprutmunstycken
Färgslang + färgvippslang
Luftslang + luftvippslang
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™
Pistol/pumpfilter - maskväv
SmartControl™-version

Tillbehör
Få ut mesta möjliga av din utrustning med våra professionella tillbehör.
Söker du mer information? Läs vår broschyr om tryckluftstillbehör, 300672

G40™-pistoler
Tryck-, flödes- och fläktjustering, pistolfilter på
100 maskor/tum, munstycke och skydd
262932
Fast munstycke AAM309
(inkl. fläktregulator)
262929
RAC-munstycke LP210
(utan fläktregulator)

Blisterförpackning - ProConnect-pumpdel
17C489
Blisterförpackning, passar endast
FinishPro II 395 PC och FinishPro II
595 PC Pro

Super-Flex™-sats till färg- och luftslang
Omfattar vippslang på 2 m
24U578
7,5 m
24U579
15 m

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

Färg- och luftslangar
G40-pistol, munstycke, vippslang,
Super-Flex™-slangsats för färg och luft
24V155
Levereras med 262932 + 24U578
24V156
Levereras med 262929 + 24U579
Super-Flex™-vippslangände
278750
1/8" x 2 m (färg)
Flex Wrap slangskydd
24U576
7,5 m
24U577
15 m
ProGuard +
24W090
230V, CEE 7/7, shuko
24W755
230V, IEC320, multisladd
™

Delar till behållare 5,7 liter
17H171
behållare

JetRoller™-system
0,5 m kraftig förlängning
med Inline™-pistol:
24V490
roller 18 cm
24V491
roller 25 cm
utan Inline™-pistol:
24V492
roller 18 cm
24V493
roller 25 cm
232123

1 m kraftig förlängning

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

Munstycken och munstyckshållare
FF LPXXX grönt RAC X-ytfinishmunstycke
PAAXXX
Blått RAC X professionellt
högtrycksmunstycke
AAMXXX
Flackt AA-munstycke med kropp
i rostfritt stål
Filter
G40-pistolfilter (5-pack)
224454
60 maskväv
224453
100 maskväv
FinishPro II 395/595 Easy Out™-grenrörsfilter
246384
60 maskväv, svart
246382
100 maskväv, blått
246383
200 maskväv, rött
FinishPro II 395/595
246385
Pumpintagssil
Inline luftfilter (engångs)
127465
Enpack
24U981
5-pack
24U982
25-pack
Blandat
288839
288514
24U616
249256
249180

G40 RAC X lufthylsa
Ombyggnadssats (RAC till fast)
Ombyggnadssats (fast till RAC)
Skydd för AAM fast munstycke
Lufthylsa för AAM fast munstycke
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Varje inköp från Graco
levereras komplett med
bästa möjliga kundservice

