Ultra Airless Handheld
®

Najbardziej zaawansowane ręczne urządzenia natryskowe na świecie

ZALETY URZĄDZENIA
• Najlepszy sposób na szybkie wykonanie małych prac – sprawdzony przez fachowców!
Bez rozcieńczania, ta sama technika i prędkość jak przy użyciu tradycyjnych urządzeń Airless

• Perfect Airless Finish™ – gładka i równa powierzchnia niezależnie od prędkości
Jedna powłoka, bez rozcieńczania materiału – wszystkie wewnętrzne powłoki architektoniczne i wykończeniowe

• Niezawodność – zawsze i do każdej pracy
Nowa konstrukcja ułatwiająca czyszczenie!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
ULTRA Corded - ULTRA Cordless - ULTRAMAX Cordless
®

®

™

Zaawansowane ręczne urządzenia do natrysku hydrodynamicznego
dla fachowców

Najlepszy sposób na szybkie wykonanie
małych prac – sprawdzony przez fachowców!
Możesz zaoszczędzić czas i pieniądze, używając jednej dyszy z nową opatentowaną
technologią RAC X™ FF LP SwitchTips™ do wszystkich maszyn hydrodynamicznych;
jest dostępna w wielu różnych rozmiarach, aby spełnić wymagania niezbędne do wykonania
każdej pracy. Objęty ochroną patentową system worków FlexLiner™ ułatwia szybkie
uruchomienie, prowadzenie natrysku i czyszczenie, aby skrócić czas rozpoczęcia i zakończenia
pracy, zapewniając możliwość malowania w DOWOLNYM kierunku, nawet do góry dnem!
Profesjonaliści są zgodni: to jest najszybszy sposób na uzyskanie Perfect Airless Finish™.

Perfect Airless Finish™ niezależnie od
prędkości – bez rozcieńczania
Funkcja SmartControl™ pozwala uzyskać Perfect Airless Finish™ natryskiem ręcznym.
Precyzyjnie dobrane ciśnienie kryje powierzchnię jedną powłoką z dowolną prędkością –
bez rozcieńczania! Funkcja ProControl™ II reguluje prędkość silnika, zapewniając pełną
kontrolę nad ciśnieniem. Urządzenia natryskowe Ultra Handheld pozwalają uzyskać tak samo
wysoką jakość wykończenia jak większe maszyny Graco Airless, ale mieszczą się w dłoni.
Natryskują wszystkie powłoki architektoniczne.

3 modele – jednakowa wydajność
DO NATRYSKIWANIA MATERIAŁÓW
ODPORNYCH NA ROZPUSZCZALNIKI
I MATERIAŁÓW WODNYCH

DO NATRYSKIWANIA
MATERIAŁÓW WODNYCH

3m

WATER-BASED

CORDED AC

ULTRA CORDED
(17M360)

WATER-BASED

CORDLESS DC

ULTRA CORDLESS
(17M366)

WATER-BASED

CORDLESS DC

SOLVENT RESISTANT

ULTRAMAX ™
(17P258)

W zestawie z dłuższym przewodem
zasilającym 3 m

Znaki DEWALT ® i DEWALT stanowią własność spółki DEWALT Industrial Tool Co. i są używane na podstawie licencji.

Przełomowa wydajność,
niezawodność i wykończenie
Profesjonaliści są zgodni. Urządzenia natryskowe Airless Handheld
są niezbędne do szybkiego wykonywania drobnych prac. Sprawdzone
w branży Graco ULTRA Handheld to najbardziej zaawansowane maszyny na
świecie, działają z niezrównaną prędkością, wykonują idealne wykończenia
i charakteryzują się niezawodnością urządzeń nowej generacji.

Niezawodność – zawsze i do każdej pracy

Technologia objęta
ochroną patentową

Pompa Triax™ z trzema tłokami jest najbardziej niezawodnym systemem w branży i może
pracować z dowolnymi dyszami. Jest wykonana ze stali nierdzewnej i węglika oraz klejona
niezwykle mocnym polimerem, co zapewnia jej maksymalną trwałość i najmniejszą możliwą
masę. Innowacyjny system łatwej wymiany ProConnect™ pozwala wymienić modularną
pompę w miejscu wykonywania pracy.

1. Zdejmij osłonę przy
użyciu śrubokręta.

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

2. Wyjmij starą pompę
z urządzenia
natryskowego.

3. Włóż nową pompę
do urządzenia
natryskowego.

Modele bezprzewodowe pozwalają
natrysnąć do 3,5 litra materiału na jednym
ładowaniu dzięki zastosowaniu akumulatora
litowo-jonowego DEWALT® 18 V, który jest
niezawodny i cieszy się obecnie największym
zaufaniem na rynku.
Co najważniejsze, urządzenie może działać z dowolnym
akumulatorem litowo-jonowym DEWALT® 18V.

Od przygotowania po wykończenie –

to najbardziej zaawansowane na świecie ręczne urządzenie do natrysku hydrodynamicznego
Najlepszy sposób na szybkie wykonanie małych prac – sprawdzony przez fachowców!
Perfect Airless Finish™ niezależnie od prędkości – bez rozcieńczania
Niezawodność – zawsze i do każdej pracy

NIEPOWTARZALNA PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA!
PATENTED
TECHNOLOGY

Dysze RAC X™ FFLP SwitchTips™ †
objęte ochroną patentową
Dwie dysze w zestawie z urządzeniem
Dysze Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™
zapewniają najlepszy efekt natrysku
i ułatwiają odblokowanie
zapchanych dysz
Natryskuj DOWOLNYM urządzeniem
Graco z niższym ciśnieniem

PROFESJONALNE zawory zwrotne
z ceramicznymi kulami

FlexLiner™ o poj. 1 l †
Nowa konstrukcja ułatwiająca czyszczenie!
Jednorazowe wkładki skracają
czas czyszczenia do zera
  Malowanie w DOWOLNYM
    kierunku – nawet do góry dnem!
Perfect Airless Finish™
– jakość dorównuje urządzeniom
CLASSIC S 395PC!

NAJLŻEJSZE PRZENOŚNE URZĄDZENIE PRO
DO NATRYSKU HYDRODYNAMICZNEGO!
†

Technologia objęta ochroną patentową

Wyjmowany filtr materiału
Pozwala uniknąć zapychania dyszy.
Standardowo dostarczany z czarnym filtrem
60 mesh do malowania ścian i niebieskim filtrem
100 mesh do precyzyjnych wykończeń.

AIRLESS HANDHELD

Szybka wymiana pompy Triax™
w miejscu pracy

Pompa z trzema tłokami TRIAX™ †
Trwały karbidowy tłok skonstruowany
z myślą o niezawodności

Kontrola ciśnienia ProControl™ II
CAŁKOWITA kontrola nad rzadkimi i gęstymi materiałami
dzięki regulacji prędkości silnika i przepływu

SmartControl™
Równomierny strumień natrysku niezależnie od ciśnienia

Wskaźnik poziomu
naładowania LED

Pasuje do każdego akumulatora litowo-jonowego
18 V DEWALT
Lekka konstrukcja, czas ładowania 35 minut

Do natryskiwania materiałów wodnych*
* Do natryskiwania materiałów na bazie rozpuszczalnika wybierz urządzenie natryskowe ULTRAMAX Airless Handheld.
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Dostosuj ręczne urządzenie natryskowe
do swoich potrzeb

Perfect
Airless Finish™

Pompa Triax™ z potrójnym tłokiem
i technologią ProConnect™

➤ Gładka i równa powierzchnia

Sprawdź, co kryje się wewnątrz,
i odkryj przełomową technologię pompy Triax™!

niezależnie od prędkości
➤ Bez rozcieńczania
➤ Kryje powierzchnię jedną powłoką

Niezawodny rozruch
Nie zacina się – NIGDY!
➤ Brak wlotowego zaworu

zwrotnego, który mógłby
się zapchać
➤ Automatyczny kulowy

zawór wylotowy

Malowanie w dowolnym kierunku – nawet do góry dnem!
Worek na farbę FlexLiner™ – wyrzuć lub użyj ponownie, decyzja należy do Ciebie!
Łatwe rozpoczęcie pracy:

1. Wypełnij worek
FlexLiner™ materiałem

2. Wyciśnij pozostały
materiał

3. Maluj!

Łatwe czyszczenie:
1. Wypełnij worek FlexLiner™ płynem
do czyszczenia
2. Potrząśnij urządzeniem natryskowym

3. Natryśnij do wiadra
4. Brak uciążliwego w czyszczeniu
przewodu ssącego

Zasilanie akumulatorem litowo-jonowym
DEWALT® XR
Wiele dostępnych pojemności:
Wskazówka!
Chcesz zwiększyć niezależność swojego urządzenia natryskowego?
➤ Kup większy akumulator Ah 18 V, aby cieszyć się dłuższym czasem pracy na jednym ładowaniu.

Do listy zakupów możesz też dodać większy kubek o pojemności 1,25 litra i wkładki.

2,0 Ah
= pojemność 3 litry
*

Dostępne wersje:
2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*

Ładowarka

W ofercie Graco znajduje się tylko akumulator 2 Ah. Pozostałe rozmiary są dostępne w punktach serwisowych DEWalt

Dysze RAC X™ FF LP SwitchTips™

AIRLESS HANDHELD

Niezrównana wydajność:
➤ Wszystkie

urządzenia natryskowe ULTRA i ULTRAMAX zapewniają PEŁNĄ wydajność
z dyszami RAC X FF LP SwitchTips
CIŚNIENIE I OBSŁUGIWANE DYSZE
PEŁEN ZAKRES
WSZYSTKIE RODZAJE
CIŚNIENIA
DYSZ
34 - 138 barów

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
CZĘŚCI
OBUDOWA
EKSPLOATACYJNE

0,008 - 0,016

Węglik
i stal nierdzewna

Mocny polimer

Technologia Graco RAC X™ objęta ochroną patentową
Dysza z technologią SmartTip™ i wyjątkową geometrią
wewnętrzną, która zapewnia najlepsze wykończenie
w branży przy najniższym ciśnieniu hydrodynamicznym!

Te same przedłużki i dysze
do wszystkich oferowanych
ręcznych urządzeń
natryskowych

➤ Ręczne urządzenia natryskowe już nie wymagają specjalnych dysz
➤ NAJLEPSZE wykończenie w porównaniu z innymi dyszami
➤ Pełen zakres rozmiarów do wszystkich ręcznych urządzeń natryskowych

SZEROKOŚĆ STRUMIENIA

ROZMIAR DYSZY – CALE
Cal (mm)

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

2-4 (51-102)

108

110

112

-

-

4-6 (102-152)

208

210

212

214

-

6-8 (152-203)

308

310

312

314

-

8-10 (203-254)

-

410

412

414

-

10-12 (254-305)

-

510

512

514

516

12-14 (305-356)

-

-

-

-

616

Wydajność (l/min)

0,26

0,41

0,59

0,80

1,04

Woda pod ciśnieniem 138 barów (13,8 MPa, 2000 psi); w przypadku farby o większej lepkości wartość natężenia przepływu będzie niższa.
Przykład:  dla dyszy o średnicy otworu 0,010 i strumieniu 8 cali (203 mm), zamów FFLP410.
Urządzenia ręczne nie obsługują otworów o średnicy 0,018 ani 0,020.

RAC X™
Rozbuduj swoje ręczne
urządzenie natryskowe
Używaj swoich ulubionych przedłużek
i węży lub połącz różne zadania w jedno.

Czy wiesz, że...
➤ Czy wiesz, że dzięki zastosowaniu
osłon RAC X™ teraz możesz łączyć
wszystkie akcesoria kompatybilne
z RAC X, np. przedłużki i węże do
urządzeń natryskowych ULTRA
Airless Handheld?
(dot. tylko ULTRA Airless Handheld)

Zestawy FlexLiner™
Dodatkowe wyposażenie:
➤ Dostępne są wersje do materiałów na bazie wody i rozpuszczalnika
➤ Dodatkowa wkładka FlexLiner – doskonała do czyszczenia i nakładania kolorowych powłok
➤ Aby zwiększyć niezależność maszyny, dostępne także w wersji 1,25 litra

! WSKAZÓWKA
Zwiększ swój zasięg
Do modeli ULTRA można używać
standardowych przedłużek

(Nie pasują do ULTRAMAX Handheld)

W skład zestawu wchodzi zaślepka
na czas przechowywania

Uzyskaj optymalny zasięg dzięki
zastosowaniu przedłużek 10"
287019

Zaawansowane ręczne urządzenia do natrysku hydrodynamicznego
dla fachowców
Parametry techniczne
Dostarczane urządzenia są gotowe do rozpoczęcia natryskiwania:

ULTRA AIRLESS
HANDHELD
CORDED

ULTRA AIRLESS
HANDHELD
CORDLESS

ULTRAMAX AIRLESS
HANDHELD
CORDLESS

przewód CEE VDO / 17M360 przewód CEE VDO / 17M366
25M616
25M615
Nie
Nie
Tak
Tak
34-138 barów
34-138 barów
0,008 - 0,016
0,008 - 0,016
RAC X™ FF LP 410
RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514
+ RAC X™ FF LP 514
™
Worki FlexLiner o poj. 1 l (w zestawie)
4
4
Akumulator litowo-jonowy DEWALT® 18 V 2,0 Ah XR / ładowarką
–/–
2/1
Filtr mesh w zestawie - 60 mech (czarny) + 100 mesh (niebieski)
Tak
Tak
Pełna możliwość naprawy
Tak
Tak
ProConnect™
Tak
Tak
Worek do przechowywania
Tak
Tak
™
Pompa zamienna Triax
17P185
17P186
Instrukcja
3A4702
3A4749

przewód CEE VDO / 17P258
25M614
Tak
Tak
34-138 barów
0,008 - 0,016
RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514
4
2/1
Tak
Tak
Tak
Tak
17P187
3A4803

Nazwa modelu:

Numery katalogowe: dla wersji EURO (230 V)
dla wersji UK
Odporność na rozpuszczalnik
Kontrola ciśnienia ProControl™ II
Regulacja ciśnienia
WYŁĄCZNIE dysze RAC X™ FF LP SwitchTips™
Dysze w zestawie

Akcesoria
Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów:
Akcesoria FlexLiner™
17A226 Worki na farbę FlexLiner o poj. 1 l (3 szt.)
17P212 Worki na farbę FlexLiner o poj. 1 l (25 szt.)
17F005 Worki na farbę FlexLiner o poj. 1,25 l (3 szt.)
17P549 Worki na farbę FlexLiner o poj. 1,25 l (25 szt.)
Zestawy kubków Extra FlexLiner
17P550 System Flexliner o poj. 1 l (wodne)
17P551 System Flexliner o poj. 1 l (odporne na rozpuszczalniki)
17P552 System Flexliner o poj. 1,25 l (wodne)
17P553 System Flexliner o poj. 1,25 l (odporne na rozpuszczalniki)
™

Kubki
17N392 Kubek, 1 litr
17D850 Kubek, 1,25 litra
CanConnect™
17M867 CanConnect
Filtry
17P554 60 mesh (3 szt.)
17P555 100 mesh (3 szt.)

Osłony i przedłużki RAC X™
246215 Osłona RAC X™ 7/8" (wodne)
17P573 Osłona RAC X™ 1" (odporne na rozpuszczalniki)
287019 Przedłużka 25 cm z osłoną Rac X™
287020 Przedłużka 40 cm z osłoną Rac X™
Dysze i gniazda
FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
17P501 Gniazdo/Uszczelka dyszy (wodne) (5 szt.)
17P502 Gniazdo/Uszczelka dyszy (odporne na rozpuszczalniki)
(5 szt.)
Baterie
17P557 1 akumulator litowo-jonowy DEWALT® 18 V 2,0 Ah XR
17P560 Ładowarka, 230 V
Płyny
253574 Pump Armor™ - 1 litr
Inne
17M883
17N515
17N517
17M879
16H256
17P712

Walizka
Pokrywa (wodne)
Pokrywa (odporne na rozpuszczalniki)
Zaślepka pokrywy
Przewód uziemiający
Zawór VacuValve

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.
Każdy zakup Graco jest dostarczany
obsługą klienta w klasie A+.
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