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GRACO UltraMAX II Platinum
Airless striekací systém s elektrickým pohonom bezkomutátorovým motorom
Striekacie zariadenia rady UltraMAX II Platinum sú
viacúčelové veľmi ľahké a výkonné zariadenia, určené
pre airless striekanie akrylátových farieb, základných
farieb, latexov, disperzií, epoxidov, bitúmenov, lepidiel,
antikoróznych a protipožiarnych materiálov do vysokých
viskozít v profesionálnom nasadení. Sú veľmi vhodné
aj pre antikorózne a protipožiarne nástreky konštrukcií,
nádrží, striech a podobne. Kompaktná konštrukcia na
dvojkolesovom podvozku uľahčuje transport medzi
pracovnými miestami a po schodoch.
Štvrtá generácia striekacích zariadení s elektrickým
pohonom UltraMAX prináša niekoľko veľmi významných
inovácií – predovšetkým je to systém E-Lock, ktorý
umožnuje elektronicky zablokovať zariadenie a tým
zabrániť jeho používaniu neoprávneným osobám,
vylepšená elektronická riadiaca jednotka
SmartControl-E, diaľková bezdrôtová regulácia tlaku
E-Control, vylepšený systém FastFlush a integrovaný
navijak hadice. Konštrukcia motora využíva rotor
s permanentným magnetom a vinutým statorom, takže
uhlíky a komutátor ako najčastejší zdroj porúch a rušenia
úplne odpadajú. Elektronická regulácia motora zaisťuje
stabilitu tlaku a výkonu čerpadla. Pri vypnutí pištole systém
WatchDog zabezpečí zastavenie pohonu, čo ďalej
prispieva k zvýšeniu životnosti celého zariadenia.
Dvojčinné piestové materiálové čerpadlo je vyrobené
z ušľachtilej ocele. Piestna tyč a vložka valca je povrchovo
upravená technológiou Chromex, čo zaručuje vysokú
odolnosť voči opotrebeniu a minimalizuje náklady na
opravy. Systém uchytenia spodnej pumpy ProConnect
(iba pre model 1095) umožňuje jej jednoduchú demontáž
bez nástrojov v priebehu niekoľkých sekúnd, čo uľahčuje
prípadné opravy priamo na mieste.

Technické parametre
Model

UltraMAX II 695
Platinum

UltraMAX II 795
Platinum

3,0 l/min.

3,6 l/min.

4,1 l/min.

Maximálny pracovný tlak

230 bar

Maximálny výkon čerpadla
Elektrický príkon
Maximálny priemer trysky
Hmotnosť súpravy
Kompletné zariadenie

UltraMAX II 1095
Platinum

1,3 kW

1,5 kW

1,65 kW

1 pištoľ

0,031”

0,033“

0,035“

2 pištole

0,019“

0,021“

0,025“

43 kg

45 kg

55 kg

24M373

24M376

24M379

Zloženie súpravy






dvojčinné piestové čerpadlo s pohonom bezuhlíkovým jednosmerným elektromotorom
elektronická riadiaca jednotka pohonu SmartControl-E
jednotka E-Control, E-Lock, dvojkolesový vozík s navijakom hadice až 45m
výstupný vysokotlaký materiálový filter so sitom 250 micron, s prepadovým ventilom a prepadovou hadičkoumateriálová
hadica BlueMax II 15m, ukončovacia hadica BlueMax II 0,9m
striekacia pištoľ PRO Contractor II, držiak trysky RAC X, tryska PAA517, PAA625 a PAA621
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Príslušenstvo, náhradné diely a spotrebný materiál

Servisné sady a ND

288428

pištoľ FTx, štvorptstá spúšť, držiak trysky RAC V

288429

pištoľ FTx, dvojprstá spúšť, držiak trysky RAC X, tryska LTX517

288438

pištoľ FTx, štvorptstá spúšť, držiak trysky RAC X, tryska LTX517

241705

Pištoľ TexSpray Blue s držiakom trysky RAC X, tryskou HDAxxx,
difúzor s priemerom 3.2 mm, max. tlak 280 bar, vhodná pre
všeobecné použitie pri striekaní stierok a bitúmenov

244364

striekacia pištoľ FTx InLine, vhodná pre striekanie stropov
s predlžovacími nástavcami

287026

Tyčová pištoľ 90 cm s ventilom CleanShot, RAC X, tryska PAA

287027

Tyčová pištoľ 180 cm s ventilom CleanShot, RAC X, tryska PAA

181072

Sací filter 1” 500 micron

287032

Pištoľový filter 50 Mesh, čierny

287033

Pištoľový filter 100 Mesh, modrý

244071

Filtračné sito EasyOut pre vysokotlaký filter, 30 Mesh

244067

Filtračné sito EasyOut pre vysokotlaký filter, 60 Mesh

244068

Filtračné sito EasyOut pre vysokotlaký filter, 100 Mesh

244069

Filtračné sito EasyOut pre vysokotlaký filter, 200 Mesh

246215

Držiak trysky RAC X 7/8”

FFAxxx

Striekacia tryska RAC X Fine Finish Applicatons otočná, zelená

PAAxxx

Striekacia tryska RAC X Professional Airless Applications otočná,
modrá

HDAxxx

Striekacia tryska RAC X Heavy Duty Applications otočná, hnedá

246453

Tesnenie trysky RAC X kov/guma, sada 5 ks

240794

Hadica BlueMax II 1/4“ 15m, 230 bar

240797

Hadica BlueMax II 3/8“ 15m, 230 bar

238358

Hadica BlueMax II 3/16“ 0,9 m, 230 bar, pred pištoľ

287019

Predĺženie pred trysku 25 cm, RAC X, tryska PAA517

287020

Predĺženie pred trysku 40 cm, RAC X, tryska PAA517

287021

Predĺženie pred trysku 50 cm, RAC X, tryska PAA517

287022

Predĺženie pred trysku 75 cm, RAC X, tryska PAA517

248212

Opravná sada čerpadla UltraMax II 695/795

248213

Opravná sada čerpadla UltraMax II 1095

206994

Olej TSL 0,25 l pre piestové čerpadlá GRACO

288488

Opravná sada ihla/difúzor pištole FTx/Contractor

