Standardul în materie de pulverizatoare pentru vopsea,
fără aer comprimat

Fiabilitate zi de zi
• Aveţi încredere în tehnologia durabilă cu sistemul de acţionare Advantage Drive.
Funcţionează silenţios şi este garantat pe viaţă!
• Bazaţi-vă pe standardul din domeniu: pompa Graco Endurance™.
• Contaţi pe controlul presiunii SmartControl™ 3.0 pentru realizarea lucrărilor zilnice!
Realizează o acoperire uniformă, fără fluctuaţii, protejând în acelaşi timp investiţia
chiar şi în condiţiile unei reţele electrice necorespunzătoare.

Painter - Professional Airless Applications
ULTRA ® MAX II 695 STANDARD - ULTRA ® MAX II 795

STANDARD

- ULTRA ® MAX II 1095

STANDARD

Ultra Max II Standard
®

Pulverizatoare electrice de vopsea pentru proiecte rezidenţiale
şi comerciale de mari dimensiuni

Special pentru DUMNEAVOASTRĂ a
fost creată exact tehnologia de care aveţi
nevoie. Tehnologie dovedită pentru rezultate
excelente, ori de câte ori este nevoie.
Gama Ultra® Max II este cea mai populară
gamă Graco de pulverizatoare electrice
de vopsea, fără aer comprimat, pentru
profesionişti. Cu peste 25 de ani experienţă,
calitate demonstrată şi randament neegalat,
aceste produse au devenit standardul în
domeniul pulverizatoarelor electrice de
vopsea. Un standard pe care vă puteţi baza
pentru lucrarea dumneavoastră.
Seria Standard este concepută pentru
profesioniştii care nu au nevoie de extra-opţiuni,
dar care îşi doresc fiabilitate în fiecare zi pentru
a-şi face treaba rapid şi uşor.
Alegeţi Ultra Max II …
®

…dacă doriţi dispozitivul ideal pentru proiecte de
vopsire a spaţiilor rezidenţiale şi comerciale de
mari dimensiuni, atât în interior cât şi în exterior!
®
În timp ce Ultra Max II 695 este echipat pentru
proiecte mari de construcţii noi şi de renovare a
®
imobilelor rezidenţiale, Ultra Max II 795 este şi mai
avansat, oferind performanţa şi productivitatea de
care aveţi nevoie şi pentru proiecte comerciale de
®
anvergură. Mai mult decât atât, Ultra Max II 1095
conferă versatilitate şi performanţă pentru a face
faţă materialelor cu vâscozitate mare, cum ar fi
protecţiile anticorozive şi ignifuge.

		

Advantage Drive™
Sistemul de acţionare este legătura
critică dintre motor şi pompă.
Graco nu lasă procesul de fabricare a sistemului de
acţionare Advantage Drive în seama altora; îl proiectăm
şi îl producem în fabrica noastră de clasă mondială din
Statele Unite ale Americii.
- Angrenajele din oţel dur sunt extraordinar de silenţioase
- Cel mai solid şi durabil sistem de acţionare din domeniu

SmartControl™ 3.0 cu manometru
Sistemul avansat SmartControl 3.0 de la Graco oferă un control exact al
presiunii care livrează un jet constant, fără fluctuaţii de presiune.
- Pulverizează straturi  groase şi permit furtunuri mai lungi
- Sistemul ProGuard™ de protecţie a pulverizatorului protejează
împotriva unei reţele electrice necorespunzătoare de pe şantier

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.

… şi contaţi pe Seria Standard pentru fiabilitate
zi de zi!
Aruncaţi o privire asupra caracteristicilor care au
®
făcut ca gama ULTRA MAX II să devină standardul
în industrie.
Descoperiţi acest standard, aşa cum au făcut-o
deja mulţi alţi profesionişti. Aşa veţi ieşi în evidenţă.

Materiale şi aplicaţii

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

ULTRA® MAX II STANDARD 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!
ULTRA® MAX II STANDARD pulverizează perfect acrilice, amorse, emulsii,
vopseluri pe bază de apă şi solvenţi.
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Ultra Max II 695 ProContractor
pentru proiecte mari de construcţii şi renovări rezidenţiale
Ultra Max II 795 ProContractor
pentru proiecte rezidenţiale şi comerciale de mari dimensiuni
Ultra Max II 1095 ProContractor
pentru proiecte comerciale de mari dimensiuni şi glet subţire

JetRoller™
Noul sistem JetRoller reduce la
minimum timpul de aplicare atunci
când se combină aplicarea cu trafaletul şi
pulverizarea într-o singură operaţiune. Valva
Inline™ oferă un flux uniform de vopsea şi elimină
operaţiunea de înmuiere a trafaletului în vopsea. Se
folosesc rezerve de trafalet obişnuite, de 18 sau 25 cm.
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.

Beneficii:
- Reducere a suprapulverizării
- Eliminarea efortului de întindere a mâinii
- Eliminarea efortului de urcare şi mişcare continuă sus-jos
- Finalizarea unor proiecte mari în jumătate din timpul
necesar cu metodele clasice
Setul include o ramă de rolă uşoară, detaşabilă, extensie de
50 cm, valvă CleanShot™ Shut-Off™, duză de pulverizare şi
gardă de siguranţă.

Filtru Easy Out™ pentru pompă
Fıltrul Easy Out pentru pompă este conceput pentru a filtra din interior spre exterior, astfel
încât filtrele să nu se blocheze sau să nu se strice atunci când sunt pline cu murdărie sau
impurităţi.
Suprafaţa mare de filtrare, de 126 cm2, reduce înfundarea
duzei şi asigură o finisare de calitate.
Filtrul se demontează odată cu capacul,
ceea ce înseamnă mai puţină murdărie

Accesorii Ultra Max II Standard
®

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
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

Extensie sistem JetRoller™ de 0,5 m pentru aplicaţii dificile
Cu pistol Inline			

Conectori furtun
156971 1/4" x 1/4"

Fără pistol Inline

24V490 Rolă 18 cm
24V492 Rolă 18 cm
24V491 Rolă 25 cm
24V493 Rolă 25 cm
232123 Extensie de 1 m pentru aplicaţii dificile

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

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 FFA 210.
Extensie duză 25 cm. Sită filtru pistol 2 x 100.
Set etanşare solvent şi o perie de curăţare.

241272
240797

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

157350

1/4" x 3/8"

Extensii pentru duză RAC X
287019 25 cm
287020
287021 50 cm
287022

40 cm
75 cm

Extensie pistol RAC X CleanShot™
287026 90 cm
287027

180 cm

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

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

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

Pistoane pompă Standard Endurance
248204 Ultra Max II 695
248204 Ultra Max II 795
248205 Ultra Max II 1095

Lichide
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Ultra® Max II Standard

Specificaţii

GATA DE PULVERIZARE,
Despachetaţi, conectaţi şi pulverizaţi!
Gata de lucru, Ultra® Max II Standard se livrează
complet echipat şi pregătit pentru pulverizare.
Pistol Contractor™ cu gardă de siguranţă HandTite™
RAC X™ şi duze PAA517 + PAA621, 240794 furtun
BlueMax™ II 1/4" x 15m, 206994 TSL™ 0,25 l.

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
Standard
Standard
Standard
Coduri produse: pentru versiunea Euro - 220 V
16X656
16X873
16X875
pentru versiunea cu cordoane multiple
16X657
16X871
–
pentru Marea Britanie - 110 V
16X658
16X872
–
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 - afişaj LED
3,0
3,0
3,0
Tip motor
DC fără perii
DC fără perii
DC fără perii
Putere motor - kW
1,75
2,0
2,2
Cerinţe generator - kW
5
5
5
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