FINISHPRO II PC Pro
™

Yüksek Kalitede Son Kat için Kendinden Kompresörlü Kompakt
Yüksek Performanslı Hava Destekli Havasız Püskürtme Makineleri

PROFESYONEL AVANTAJLAR
• 2’si 1 arada: Hava Destekli Havasız ve Havasız püskürtmenin avantajlarını bir ünitede birleştirin

İnceltme olmaksızın, Havasızın hızında üstün HVLP son kat
• Yalnızca hava gerektiğinde çalışan "yeşil" SmartComp™ yerleşik kompresör.
Bu, enerjiden tasarruf eder; aşınma ve gürültüyü azaltır.
• SmartControl™ tarafından geliştirilen BlueLink™ Uygulaması ile işinizi kolaylaştırın.

Püskürtme makinenizin ve boya malzemelerinizin konumunu ve durumunu bilin.

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

PC PRO

FINISHPRO II PC Pro
FinishPro™ II Elektrikli Son Kat Püskürtme Makineleri, taşınabilir, her
şeyi içinde, Hava Destekli Havasız
sistemde yenilikçi özellikler sunar.
Tüm püskürtme makineleri ultra
hafif G40™ Tabanca, Super-Flex™
hortum seti, yerleşik kompresör
ve Graco’nun kendini kanıtlamış
pistonlu pompa teknolojisi ile donatılmıştır.

"Tak ve Püskürt"
2’si 1 Arada Püskürtme
Makinesi
Sadece bir anahtarı çevirerek, Havasızdan Hava Destekli teknolojiye
geçin. Elektrik tasarrufu sağlayan
ve aşınmayı azaltan, yalnızca hava
gerektiğinde çalışan akıllı bir kompresör ile sunulan mükemmel havayı kullanarak Hava Destekli modda püskürtme yapın.
FinishPro II 395 PC ve 595 PC Pro
true 2’si 1 arada püskürtme makineleri, konutsal ve ticari projelerde
duvarlar ve tavanlar için minimum
tozumalı saf havasız püskürtmenin
yanı sıra yüksek kaliteli son kat işleri sağlar. Her iki püskürtme makinesi de ProConnect™ Kolay Pompa
Çıkarma Sistemi ile donatılmıştır.
FinishPro II 595 PC Pro, BlueLink™
İş Yönetimi teknolojisi ile donatılmıştır ve ünitede bakım gerektirmeyen, fırçasız bir motor bulunur.
FastFlush™ temizlik sistemiyle
birlikte, bu ünite birçok dış boya
püskürtme işi yapabilecek güçtedir
(2,6 litre). Bu, büyük ticari projelerle birlikte bazı dış cephe boyamaları
için ideal bir ünitedir.

Her işi gününde bitirin!
Profesyoneller İçin

BlueLink Uygulamasını
™

indirin
Birden fazla dilde mevcuttur

BUGÜN BAĞLANIN
GELECEĞINIZI
GARANTIYE ALIN

http://www.graco.com/bluelink

Her bir püskürtme
makinesini izleyin:
➤ Tam konumları ve saat başı
verimliliği öğrenin
➤ Şantiyeleri daha az ziyaret

edin

İşin ilerleyişini öğrenin:
➤ Talep üzerine verimlilik

değerleri ve her yerden
raporlama

Çalışma süresini
maksimuma çıkarın:
➤ Önleyici bakım planlarını
ayarlayın ve uyarıları alın
➤ Püskürtme makinenizin

➤ Gereken malzemelerin

zamanında elinizin altında
olmasını sağlayın

her iş için hazır olduğundan
emin olun

SmartComp™ – Yüksek Çıkış Gücüne Sahip Kendinden Kompresörlü
Makine başlatılırken, kompresör SmartComp™ sistemini bir dakikadan daha kısa
bir sürede şarj eder. Kompresör, tabanca tetiği ile etkinleştirilir.
- Püskürtmüyorsanız, çalışmaz; bu da şantiyedeki gürültüyü azaltır
- Otomatik kapatma, kompresör ömrünü uzatır ve elektrik kullanımını azaltır
- Özel basınç boşaltıcı daha sessiz çalışma sağlar

 nitenizi temizleme zamanından
Ü
tasarruf edin:
FastFlush™ pompa temizleme sistemi, yalnızca yarısı kadar
su kullanarak ünitenizi dört kat daha hızlı temizler.

Yerleşik Araç Kutusu
Uygun depolama kabı araçları, memeleri,
filtreleri ve aksesuarları en çok ihtiyacınız
olan yerde saklar (Hi-Boy).

FinishPro geniş çaptaki son kat işleri
için ideal bir ünitedir.
FinishPro’nun, çok çeşitli vernikleri, akrilikleri, astarları, emayeleri, cilaları
ve akrilik iç boyaları kovadan püskürttüğü test edilmiş ve onaylanmıştır.
Kabinlerin, aydınlatma sistemlerinin, kepenklerin, çitlerin, döşemelerin,
merdivenlerin ve merdiven boşluklarının yenilenmesinin yanı sıra kapıların,
duvarların, döşemelerin ve tavanların boyanması için ideal bir ünitedir.

Geliştirilmiştir:

ÖNEMLİ BİLGİLER

SmartControl 4.0

HAVA DESTEKLİ HAVASIZA
karşı HAVASIZ

Aşağıdakiler ile her türlü
basınçta en iyi son katı ve
en düşük ölü bölgeyi sağlar:
- ProGuard™ voltaj koruması

HAVA DESTEKLİ HAVASIZ
Hava Destekli Havasız püskürtme esnasında
malzeme tabancaya geleneksel Havasız
püskürtme sistemlerinden daha düşük
bir basınçla (50-110 bar) gelir ve meme
tarafından kısmen atomize edilir. Tam
atomizasyon, püskürtme fanının kenarlarına
az miktarda hava ekleyerek elde edilir.

(FinishPro II 595 PC Pro)

- püskürtme yapılan basıncı,
litreleri ve saatleri gösteren ekran
(FinishPro II 395 PC)

Avantaj

Super-Flex™ Hortum Seti

Hava Destekli Havasız püskürtme, neredeyse
Havasız ünite hızında, daha yumuşak, daha kolay
kontrol edilebilir, daha yüksek verimli püskürtme
sağlar ve daha az tozumaya sebep olur.

Son katın kalitesini arttırmanıza
yardımcı olarak, sınırlandırılmış
alanlarda çalışmanıza izin
verecek şekilde, esnekliği ve
manevra kabiliyetini arttırır.
- Alete değil, göreve odaklanın

Daha fazla hız? Sadece bir anahtarı çevirdiğinizde
sonlandırıcı, normal Havasız püskürtme makinesine
dönüştürür.

HAVASIZ
Havasız pompayla havasız püskürtme
yaparken, akışkanın basit bir şekilde
boya kovanızdan tabancaya (160-230 bar)
basınç altında aktarılmasını sağlar.

G40™ Tabanca

Avantaj
Havasız püskürtme hızlıdır ve boyalar
inceltilmeden püskürtülebilir.

VERIMLILIĞI VE KALITEYI EN ÜST DÜZEYE
ÇIKARACAK ŞEKILDE TASARLANMIŞTIR
Profesyonel bir son kat sunan endüstri standardında son
kat tabancası
➤ Son derece hafif
➤ Tabanca filtresi, meme tıkanıklıklarını minimuma indirmek için

tabancaya entegredir
➤ Tabancaya entegre hava ayarlama valfi
➤ Düz memeli hava başlığı; son derece hassas son kat, tozumayı azaltır
➤ RAC meme dönüştürme kiti, duvar boyasını püskürtmek için kullanılır

! İPUCU
Hazır yedek bir
pompayla, işinizi
her zaman
bitirebileceksiniz!

Artık pompa onarımları için daha fazla zaman veya işçilik masrafları
için daha fazla para kaybetmek yok.
Herhangi bir hasar oluşması durumunda pompanızı 3 adımda kolaylıkla KENDİNİZ değiştirin.

Hızlı Pompa Değiştirme

1
Kelepçe somununu
gevşetin

2
Kapağı açın ve
pompayı çıkartın

3
Hortumu ve emiş
borusunu çıkartın

- Şantiyede 1 dakikada değiştirme
- Servis için beklemek yerine püskürtmeye
devam etmenizi sağlar
- Kaybedecek hiçbir pim veya parça yok!

FINISHPRO II PC Pro
Tüm üniteler şunlarla birlikte tam ve püskürtmeye hazır olarak gönderilir:

FinishPro II PC
395

bir yerleşik kompresör, G40™ tabanca (hava başlığı ve memesi dahil), Super-Flex™ akışkan ve hava
hortumu kiti (kamçı hortum dahil) ve esnek hortum sargısı.

Parça Numaraları: Avrupa Versiyonu için (230 V)
Çoklu x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
İngiltere (110 V)
Maks. Meme Boyutu - 1 tabanca
Maks. Akışkan Debisi - l/dak (galon/dakika)
Maks. Çalışma Basıncı - bar (PSI)
Motor Gücü - kW / HP (DC) / Minimum Jeneratör Gerekliliği - W
Türbin / Kompresör l/dak (cfm)
Maks. Hava Çalışma Basıncı - bar (PSI)
Ağırlık - kg (lb)
Özellikler: BlueLink™ / Ekran
G40™ tabanca
Hava Basıncı Göstergesi / Düz - RAC Dönüştürme Kiti
İpuçları
Akışkan Hortumu + Akışkan Kamçı Hortumu
Hava Hortumu + Hava Kamçı Hortumu
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™
Tabanca / Pompa Filtresi - Mesh
SmartControl™ Versiyonu

FinishPro II PC Pro
595

Hi-Boy

Hi-Boy

17C418
17C421
17C320
0,023 inç
2,0 (0,54)
227 (3300)
0,65 (0,875) TEFC Fırça DC / 4000
2 (0,70)
2,4 (35)
50 (110)
–/✓
Düz meme ve kelebek
✓/✓
FFLP210 / LTX517 / AAM309
1/4 inç x 7,5 m + 1/8 inç x 2 m
3/8 inç x 7,5 m + 1/4 inç x 2 m
✓/✓/–/–
100/100
1.0

17E912
17E913
–
0,027 inç
2,6 (0,68)
227 (3300)
1,04 (1,4) Fırçasız DC / 4000
2,7 (0,95)
2,4 (35)
51 (112)
✓/–
Düz meme ve kelebek
✓/✓
FFLP210 / LTX517 / AAM309
1/4 inç x 15 m + 1/8 inç x 2 m
3/8 inç x 15 m + 1/4 inç x 2 m
✓/✓/✓/✓
100/100
4.0

Aksesuarlar
Profesyonel aksesuarlarımızı kullanarak ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanın:
Daha fazla bilgi mi arıyorsunuz? Havasız Aksesuarlar broşürüne (300672) bakın

Şeffaf Ambalaj - ProConnect Alt Pompa
G40™ Tabancalar
Hava, akışı ve fan ayarı, 100 mesh tabanca filtresi, 17C489 Şeffaf Ambalaj, yalnızca FinishPro II 395
PC ve FinishPro II 595 PC Pro ürünlerine
meme ve kelebek
uyumludur
262932 Düz meme AAM309 (fan regülatörü dahil)
262929 RAC meme FF LP210 (fan regülatörü yok)
Hazne Tertibatı 5,7 litre
™
17H171 Hazne
Super-Flex Akışkan ve Hava Hortumu Seti
2 m kamçı hortum içerir
RAC X™ Meme Uzatmaları
24U578 7,5 m
287019 25 cm
24U579 15 m
287020 40 cm
287021 50 cm
Akışkan ve Hava Hortumları
G40 tabanca, meme, kamçı hortum, Super-Flex™ 287022 75 cm
akışkan ve hava hortumu kiti
24V155, 262932 + 24U578 ile birlikte sunulur
24V156, 262929 + 24U579 ile birlikte sunulur
Super-Flex™ Kamçı Hortum
278750 1/8 inç x 2 m (akışkan)
Esnek Sarılı Hortum Koruyucusu
24U576 7,5 m
24U577 15 m
ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, çoklu kablo

JetRoller™ Sistemi
0,5 m Ağır Hizmet Tipi Uzatması
Inline™ Tabancalı:
24V490 rulo 18 cm
24V491 rulo 25 cm
Inline™ Tabancasız:
24V492 rulo 18 cm
24V493 rulo 25 cm
232123

1 m Ağır Hizmet Tipi uzatması

CleanShot™ RAC X™ Kutup Tabancası
287026 90 cm
287027 180 cm

Memeler ve Kelebekler
FF LPXXX Yeşil RAC X son kat memesi
PAAXXX Mavi RAC X profesyonel havasız meme
AAMXXX SST gövdeli düz AA meme
Filtreler
G40 Tabanca Filtreleri (5’li paket)
224454 60 mesh
224453 100 mesh
FinishPro II 395/595 Easy Out™ Manifold Filtresi
246384 60 mesh, siyah
246382 100 mesh, mavi
246383 200 mesh, kırmızı
FinishPro II 395/595
246385 Pompa giriş süzgeci
Tek kullanımlık, Inline Kurutucu Hava Filtresi
127465 Tek
24U981 5’li paket
24U982 25’li paket
Çeşitli
288839
288514
24U616
249256
249180

G40 RAC X hava başlığı
Dönüştürme kiti (RAC - düz)
Dönüştürme kiti (düz - RAC)
AAM düz meme Kelebek
AAM düz meme Hava başlığı
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