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Vârful de gamă al pulverizatoarelor profesionale Graco, fără aer comprimat

AVANTAJELE PLATINUM
• Tambur integrat pentru furtun QuikReel™. Începeţi pulverizarea mai rapid
şi terminaţi mai repede, fără a pierde timpul cu manipularea furtunului.
• E-Control™, control exact al presiunii la capătul furtunului.
Reglaţi sau opriţi pulverizatorul de la locul de pulverizare.
Finisare îmbunătăţită şi suprapulverizare redusă.
• FastFlush™, sistem foarte rapid de curăţare a pulverizatorului.

Professional Airless Applications
ULTRA ® MAX II 695 PLATINUM - ULTRA ® MAX II 795

PLATINUM

- ULTRA ® MAX II 1095

PLATINUM
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ULTRA MAX II PLATINUM
Pulverizatoare electrice de vopsea pentru proiecte rezidenţiale
şi comerciale de mari dimensiuni

Gama Ultra® Max este cea mai populară
gamă Graco de pulverizatoare electrice
de vopsea, fără aer comprimat, pentru
profesionişti!

E-Control™
Telecomanda fără ﬁr pentru
controlul presiunii, ataşată la furtun,
permite ajustarea presiunii în orice
moment fără a ﬁ nevoie să vă apropiaţi
de dispozitiv. Construcţie robustă,
impermeabilă şi solidă cu rază
de acţiune de 45 m.

Ultra® Max înseamnă înaltă performanţă şi
ﬁabilitate. Cu peste 25 de ani de experienţă,
calitate demonstrată şi productivitate
neegalată, profesioniştii aleg gama Ultra.
ULTRA® MAX II Platinum

FastFlush™+ valvă de amorsare robustă
Am făcut cercetări vaste cu privire la modul în care putem
să reducem timpul de curăţare şi am ajuns la următoarea
concluzie simplă: pentru a curăţa mai rapid, trebuie ca
pompa să meargă mai rapid. Exact asta am făcut!
Noul sistem de curăţare FastFlush rulează motorul
la o turaţie mai mare, ceea ce conduce la un debit mare
şi o curăţare mai rapidă. Este atât de simplu!

Cel mai nou vârf de gamă, modelul
ULTRA® MAX II Platinum, este o combinaţie dintre
dedicarea totală a companiei Graco pentru excelenţă
tehnică şi dorinţa de a proiecta soluţii care depăşesc
standardele constructorilor profesionişti!
Am făcut imposibilul şi am încorporat în aceste
dispozitive performanţe mai ridicate, o durabilitate
mai mare şi noi funcţii pentru utilizatori. Ne străduim
să vă facem munca mai uşoară şi mai confortabilă,
pentru a vă menţine forma ﬁzică bună chiar şi după
o zi de muncă pe şantier!

Tambur de furtun integrat QuikReel™
Formă specială. În doar câteva secunde
se pot derula şi strânge până la 90 m de furtun,
creând o autonomie de pulverizare de 180 m
fără a ﬁ necesar transportul dispozitivului.
Capacitate: 90 m (1/4") / 60 m (3/8")

ULTRA ® MAX II 1095 PLATINUM

ULTRA ® MAX II 795 PLATINUM

Materiale şi aplicaţii

Vizionaţi
ﬁlmele care prezintă procesul
de aplicare accesând:
http://3.graco.eu.com

ULTRA® MAX II Platinum este dispozitivul ideal pentru lucrări de dimensiuni
medii şi mari, atât în interior cât şi în exterior! Este cel mai de încredere
partener pentru renovări, construcţii noi, clădiri comerciale şi rezidenţiale,
faţade exterioare, proiecte rezidenţiale noi, etc.
Suportă cu uşurinţă duzele de dimensiuni obişnuite şi straturi mai groase!
ULTRA® MAX II Platinum pulverizează perfect acrilice, amorse, emulsii,
vopseluri pe bază de apă şi solvenţi.

ULTRA ® MAX II 695 PLATINUM

Cărucior TiltBack™ cu design special
Suportul de rabatare al pulverizatorului
permite schimbarea comodă a găleţii
de către o singură persoană şi facilitează
curăţarea şi întreţinerea pompei.

DE REŢINUT
PROCONNECT™ –
SISTEM DE SCOATERE A POMPEI FĂRĂ SCULE
TIMPII MORŢI COSTĂ BANI!
Sistemul ProConnect de scoatere
a pompei face posibilă schimbarea
rapidă şi uşoară a pompei Endurance™.
În doar câteva secunde, la faţa locului,
fără scule suplimentare. La fel ca la
anvelopele autoturismului. Este bine
să aveţi întotdeauna una de rezervă!

L.O.K.
(SET PENTRU SUPRAPULVERIZARE REDUSĂ)
Ştiaţi că doar 5% dintre faţadele exterioare sunt
pulverizate? Principalul motiv: posibile defecte ca
urmare a suprapulverizării.

WatchDog™
Măreşte durata de viaţă a pompei dumneavoastră!
Sistemul WatchDog opreşte automat
pulverizatorul atunci când găleata este goală,
evitând astfel uzura excesivă!

Pompă Endurance™
Tehnologie durabilă şi
ﬁabilă de pompă cu
piston de la Graco cu
garnituri în V, cu durată
lungă de viaţă.
Valvă de admisie
QuickAccess™
pentru curăţarea
sau îndepărtarea
impurităţilor.

www.graco.com

Cel mai inteligent SmartControl-E™
Sistemul digital SmartControl-E monitorizează continuu modul în care pulverizaţi şi ajustează
funcţionarea pompei în mai puţin de o secundă. Chiar şi în cazul folosirii mai multor pistoale,
pulverizatorul se adaptează fără întârziere, asigurând o acoperire uniformă.
Acest creier electronic coordonează toate sistemele electronice, cum ar ﬁ temporizatorul
FastFlush™, WatchDog™, controlul fără ﬁr al presiunii E-control™, contorul volumului (în timp real),
codiﬁcarea erorilor şi calculul presiunii. Simplu, de la un singur buton.

Folosiţi sistemul L.O.K. pentru a reduce la minimum
suprapulverizarea şi a dubla posibilitatea de utilizare
a pulverizatorului. Cu sistemul L.O.K. de la Graco
puteţi acum să pulverizaţi aproape orice proiect
exterior! Pulverizaţi şi neteziţi, economisind astfel
până la 50% din timp cu ajutorul acestui sistem
inovator.

www.ofsbygraco.eu

! RECOMANDARE
Folosiţi sistemul L.O.K. în combinaţie cu E-Control,
reglând presiunea pentru lucrul pe schelă pentru
a pulveriza întotdeauna în cele mai bune condiţii!
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Accesorii ULTRA MAX II PLATINUM
Pentru a beneﬁcia la maximum de avantajele echipamentului dumneavoastră,
folosiţi accesoriile noastre profesionale

Îmbunătăţiţi calitatea ﬁnisării
Pistoale
288475 Pistol Contractor™, 2 degete, gardă de siguranţă
RAC X şi duză 517, ﬁltru cu sită 60 + 100
288009 Pistol Contractor, 4 degete, gardă de siguranţă
RAC X şi duză 517, ﬁltru cu sită 60
262114 Pistol Contractor, 2 degete, gardă de siguranţă
RAC X, fără duză, ﬁltru cu sită 60

Set Ultra® Max II
288491 Pistol Contractor, furtun 1/4" x 15 m, furtun ﬂexibil
1/4" x 0,9 m, gardă de siguranţă RAC X şi duză 621
288501 Pistol Contractor, furtun 3/16" x 7,5 m.
Duză reversibilă şi gardă de siguranţă RAC X FFT 210.
Extensie duză 25 cm. Sită ﬁltru pistol 2 x 100.
Set etanşare solvent şi o perie de curăţare.

Filtre Easy Out™ pentru pistol
287032 Filtru Easy Out, sită 60 x 1
287033 Filtru Easy Out, sită 100 x 1
287034 Set: sită 60 x 1 + sită 100 x 1

Extensii pentru duză RAC X
287019 25 cm
287021 50 cm

40 cm
75 cm

Extensie pistol RAC X CleanShot™
287026 90 cm
287027 180 cm

™

Filtre Easy Out pentru pompă
244071 Sită 30, gri
244067 Sită 60, neagră (= standard)
244068 Sită 100, albastră
244069 Sită 200, roşie
Furtunuri BlueMax™ II
240794 1/4" x 15 m
223771 1/4" x 30 m
241275 3/8" x 30 m

287020
287022

Role exterior (complete)
6880095 30 cm ﬁxă
098084 90-180 cm telescopică
098085 45-90 cm telescopică

241272
240797

1/4" x 20 m
3/8" x 15 m

Conectori furtun
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"

Duze şi gărzi de siguranţă
FFAXXX Duză verde de ﬁnisare RAC X
PAAXXX Duză albastră profesională RAC X, fără aer comprimat
WA12XX Duză RAC X WideRac, pentru suprafeţe mari
246215 Gardă de siguranţă RAC X
Lichide
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Nuiele (230 bari)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m

Altele
24B194

E-Control™, control de la distanţă, fără ﬁr, al presiunii

®

Pompă ProConnect Ultra Max II 1095
287513 Piston pompă
Doriţi mai multe informaţii? Consultaţi broşura Accesorii Fără Aer Comprimat 300672.

ULTRA® MAX II PLATINUM

Speciﬁcaţii

GATA DE PULVERIZARE,
Despachetaţi, conectaţi şi pulverizaţi!
Gata de lucru, Ultra® Max II Platinum se livrează complet echipată
şi pregătită pentru pulverizare.
SmartControl™, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect™
(numai la 1095), QuikReel™, E-Control™, pistol Contractor™ cu
HandTite™ gardă de siguranţă RAC X™ şi duze PAA517, PAA625 +
PAA621, furtun ﬂexibil BlueMax™ II 3/16" x 0,90 m 238358, furtun
BlueMax II 1/4" x 15m 240794, TSL™ 0,25 l 206994, sculă universală
tip ciocan 197193, cheie reglabilă şi trusă de scule albastră 111733.
Totul complet asamblat!

Acest produs poate ﬁ găsit la:

GRACO BVBA • Soluţii de manipulare a ﬂuidelor
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.com

ULTRA® MAX II 695 ULTRA® MAX II 795 ULTRA® MAX II 1095
Platinum
Platinum
Platinum
Coduri produse: pentru versiunea Euro - 220 V
24M373
24M376
24M379
pentru versiunea cu cordoane multiple
24M374
24M377
24M380
pentru Marea Britanie - 110 V
24M375
24M378
24M381
Dimensiunea maximă a duzei: 1 pistol
0,031"
0,033"
0,035"
2 pistoale
0,019"
0,021"
0,025"
Debit - l/min. (gpm)
3,0 (0,75)
3,6 (0,95)
4,1 (1,15)
Presiune maximă - bar (PSI)
230 (3300)
230 (3300)
230 (3300)
Greutate - kg (lbs)
43 (94)
45 (98)
55 (120)
Versiune SmartControl
2,0
2,0
2,0
Tip motor
DC fără perii
DC fără perii
DC fără perii
Putere motor - kW
1,3
1,5
1,65
Cerinţe generator - kW
5
5
5
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