
Maliari a Stavebníctvo - Profesionálne Airless Aplikácie
CLASSIC 390  PC - CLASSIC S 395  PC - CLASSIC S 495  PC

CLASSIC PC
Entry-level rada elektrických Airless striekacích zariadení 
pre profesionálnych maliarov

• Ideálne pre malé a stredné maliarske práce pri renováciách a novostavbách rodinných domov

• Moderné technológie Graco v kompaktnom striekacom zariadení

• Spoľahlivo dokončite každú zákazku vďaka systému ProConnect™ pre rýchlu výmenu pumpy

PROFESIONÁLNE VÝHODY



CLASSIC PC
Najvyššia hodnota medzi malými striekacími zariadeniami!

Nastavenie tlaku
(len modely CLASSIC 390)

Indikátor polohy umožňuje 
opakovateľné nastavenie v 
prípade striekania ľahkých            

a neskôr ťažších materiálov

Striekacie zariadenie CLASSIC bolo testované a schválené na 
striekanie širokého rozsahu lakov, akrylov, primerov, emailov, fermeží a 
akrylových interiérových farieb, priamo z nádoby.

Ideálne striekacie zariadenie pre renovácie interiérov menších budov na 
bývanie a jednoduchých komerčných projektov.

Pozrite si naše 
aplikačné videá na:  

http://www.contractorclub.com

Materiály a aplikácie

DOKONČITE KAŽDÚ ZÁKAZKU, KAŽDÝ DEŇ!
Nová generácia striekacích zariadení CLASSIC bola 
teraz doplnená o pumpu ProConnect™. Tento 
rýchly a jednoduchý systém výmeny pumpy 
priamo na pracovisku zvyšuje hodnotu a 
spoľahlivosť malých striekacích zariadení.

Zariadenie 390 CLASSIC PC s uhlíkovým motorom 
je solídnym pomocníkom skonštruovaným pre 
začínajúcich profesionálov. Je ideálnym striekacím 
zariadením pre práce v rodinných domoch               
a budovách na bývanie. 

Overená technológia púmp Endurance™ na všetkých 
modeloch CLASSIC z nich robí zariadenia  pre 
profesionálov, ktorí pravidelne striekajú široký 
sortiment interiérových náterov a povrchových úprav. 

Modely CLASSICS 395/495 sú najlepším výberom 
pre profesionálov hľadajúcich prvotriedny výkon, 
ovládanie a pohodlie pre každodenné používanie. 

Modely CLASSICS obsahujú pištoľ FTX™-E, 
regulátor rýchlosti motora a SmartControl™ 1.0, s 
elektronickým riadením pre stály striekací lúč pri 
akomkoľvek tlaku. 

Všetky modely Hi-Boy CLASSIC sú konfigurované s 
multifunkčnou verziou vozíka, obsahujúcou 
polopneumatické kolesá, priame sanie, konzolu pre 
zavesenie zvinutej hadice a navyše výhodnej 
príručnej skrinky na príslušenstvo.

Pohodlná manipulácia 
Excentrická pogumovaná 
rukoväť udržiava 
zariadenie ďalej od tela 

Obsahuje

Otočný kĺb sacej hadice
-

-

Celohliníková konštrukcia je odolná, ľahká
a odolná voči korózií

- Jednoduché otáčanie pre dosiahnutie nádoby

Stojanový rám
- Udržiava zariadenie v horizontálnej polohe
- Pripojený stojan udržiava vstupnú hadicu na mieste

a zabraňuje znečisteniu 

Pre odpojenie hadice a čistenie vstupnej 
guličky nie je potrebné žiadne náradie



Filter pumpy Easy-Out™ 
-  Veľká filtračná plocha redukuje upchávanie 

trysky a zaisťuje kvalitný nástrek
-  Filtrácia zvnútra filtra von zabráni jeho

zborteniu a na vyčistenie je
potrebných len pár litrov vody

-  Verikálna konštrukcia filtra umožňuje 
jeho jednoduché odstránenie s uzáverom
filtra a eliminuje riziko vyliatia materiálu

Obsahuje

! TIP
S náhradnou pumpou, 
vždy pripravený, ste 
schopný dokončiť 
ktorúkoľvek zakázku!

Exkluzívne funkcie modelu Hi-Boy
-  Hrubá vrstva pochrómovania pre zvýšenie odolnosti v drsnom prostredí
-  Nastaviteľná rukovať slúži aj ako konzola pre jednoduché nosenie zvinutej hadice
-  Sacia rúrka umožňuje aj sanie neriedeného materiálu z nádob s objemom až 30 litrov
- Stupačka TiltBack™ umožňuje jednoduchú výmenu nádoby s materiálom

Polopneumatické kolesá 
- Jednoduchá manipulácia aj
na nerovnom teréne

Uvoľnite
maticu svorky

Otvorte dvierka
a odnímte pumpu

Odpojte hadicu
a saciu rúrku

V prípade akejkoľvek poruchy SAMI vymeňte
pumpu v 3 jednoduchých krokoch. 

Už žiadne mrhanie časom a finančnými 
prostriedkami na okamžitú opravu pumpy. 

Rýchla výmena pumpy
- Výmena zaberie len 1 minútu
-  Namiesto toho, aby ste čakali 

na servis môžte ďalej pracovať
-  Žiadne kolíky alebo súčiastky, 

ktoré sa môžu stratiť!

SmartControl™ 1.0
S nastaviteľným ovládaním 
rýchlosti prináša stály 
striekací tlak.

Obsahuje

321

ZVÝŠTE 
SVOJ DOSAH!

JetRoller™  
Ideálny pomocník pri renováciách

Rozšírte svoje zariadenie o vlaček JetRoller a  
minimalizujte aplikačný čas kombináciou valčekovania 
a striekania súčasne. Používa všeobecne dostupné 18 
alebo 25 cm široké poťahy valčeka. 

Výhody: 
- Redukcia prestrekov
- Eliminácia "načahovania sa" k vyššie položeným plochám
- Eliminácia lezenia a dosah k vyššie položeným plochám
- Dokončenie rozsiahlejších zákazok za polovičný čas

Sada vačeka obsahuje vyľahčený, odnímateľný valčekový 
rám, 50 cm  predĺženie, CleanShot™ Shut-Off™ ventil, 
Inline™ pištoľ, striekaciu trysku a držiak.

Nádoba na materiál  
Výhodná nádoba s objemom 5,7 litra pre všetky zariadenia

DOBRÉ VEDIEŤ
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Zvýšte kvalitu Vašej práce

CLASSIC PC Príslušenstvo
Získajte čo najviac z Vášho zariadenia používaním profesionálneho príslušenstva

Pištole FTX™-E  
288438 

262116 

FTX™-E pištoľ s RAC X™ 517 tryskou, 
RAC X držiakom a 2 filtrami
FTX™-E pištoľ s RAC X™, 60 mesh 
filter, bez trysky

Pištoľové filtre Easy-Out™ 
257129 30 mesh, sivý 
287032 60 mesh, čierny 

287033  100 mesh, modrý 
257130  200 mesh, červený

Filtre púmp Easy-Out™ 
246425 
246384 
246382 
246383 

30 mesh, sivý
60 mesh, černy (= štandardný) 
100 mesh, modrý
200 mesh, červený

Hadice BlueMax™ II  
214698 3/16" x 7,5 m 
240794 1/4" x 15 m 

241272  1/4" x 20 m 
223771      1/4" x  30 m

Spojky hadíc
156971 1/4" x 1/4" 
157350 1/4" x 3/8"

Hadicové biče (230 bar)
238358 3/16" x 0.9 m 

3/16" x 1.8 m238359 
238959 3/16" x 1.4 m 

Náhradná pumpa ProConnect 
17C489 Náhradná pumpa pre všetky Classic PC

ProGuard™+
24W090 
24W755 

230V, CEE 7/7, vidlica 
230V, IEC320, multi-cord

Systém JetRoller™ 0,5 m Heavy Duty predĺženie

valček 18 cm 
s pištoľou Inline™ 
24V490 
24V491 valček 25 cm 

bez pištole Inline™  
24V492    valček 18 cm 
24V493    valček 25 cm

232123 1 m predĺženie Heavy Duty 

Nádoba
288526 
24B250 

5,7 litra / stojanová verzia 
5,7 litra / vozíková verzia

Predĺženia trysiek RAC X 
287019 25 cm 287021     50 cm
287020 40 cm 287022     75 cm

Tyčová pištoľ CleanShot™ RAC X™  
287026  90 cm  287027    180 cm

Exteriérové valčeky (komplet) 
6880095          30 cm pevný
098084 90 -180 cm teleskopický
098085 45 - 90 cm teleskopický

Sada valčeka
245397 Pevný interiérový valček 50 cm - EvenFlow™ 

hlava 23 cm - poťah 12 mm - InLine™ pištoľ

Držiaky a trysky
FFAXXX 
PAAXXX 
WA12XX 
246215 

Kvapaliny
206994 
253574 

Zelená RAC X fine finish tryska
Modrá RAC X profesionálny airless 
RAC X WideRac, veľké plochy 
držiak RAC X 

TSL™ 0,25 l
Pump Armor™ 1 l

CLASSIC 390 PC 
Vozík 

17C349
17C351

–
227 (3300) 

1,8 (0,47)  
0,021"

14 (30)
0,5 DC

4000

✓ / ✓ 
✓ / ✓

–

CLASSIC 390 PC 
Stojan

17C348
17C346
17C347

227 (3300) 
1,8 (0,47)  

0,021"
14 (30)
0,5 DC

4000

 –
– / –

–

CLASSIC S 395 PC 
Stojan 

17C361
–

17C359
227 (3300) 

2,0 (0,54)  
0,023"

19 (42)
0,6 TEFC DC

4000

–  
– /–
1.0

CLASSIC S 495 PC 
Vozík 

17E025
17E026

–
227 (3300) 

2,3 (0,60)  
0,025"

33 (73)
0,7 TEFC DC

4000

✓ / ✓
✓ /✓

1.0

  Technická špecifikácia
VŠETKY ZARIADENIA DODÁVAME kompletné a pripravené na prácu s: 
FTX™-E 4-prstá pištoľ, filtre (pištoľ + manifold), hadica 240794 BlueMax™ II 1/4" x 
15m,  tryska a držiak RAC X™ (PAA517).

Objednávacie čísla: pre verziu EURO (230 V)
pre verziu Multicord (230 V) 
pre UK verziu (110 V)

Maximálny pracovný tlak - bar (PSI)
Maximálny prietok materiálu - l/min. (gpm)
Maximálna veľkosť trysky - 1 pištoľ
Hmotnosť - kg (lbs)
Výkon motora - kW
Minimálne požiadavky na generátor - W 

Funkcie:   TiltBack™ / Hák na vedro
Skrinka na príslušenstvo / Konzola pre zvinutú hadicu
Verzia systému SmartControl™ 




