
HVLP TurboForce™ II

•  Stříkání v jakémkoliv směru pomocí technologie FlexLiner™ 

•  4 x vyšší produktivita …

•  Nízká hlučnost, delší životnost díky spouštění/zastavování turbíny na pistoli

HLAVNÍ VÝHODY

Přenosná nízkotlaká  turbínová zařízení 
s inovativní technologií pistolí EDGE™ II

Painter - Fine Finish Applications
HVLP TurboForce™ II 7.0 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.0 Standard  
HVLP TurboForce™ II 9.5 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.5 ProComp



HVLP

1.  Sejměte vzduchovou hubici 
a trysku.

2.  Posuňte páčku spouště 
a uvolněte jehlu.

3. Vytáhněte jehlu ven.

Technologie nízkotlakých 
turbínových zařízení 
s maximální možností 
regulace všech parametrů

➤ RŮZNÉ MODELY
  Stříkací zařízení Graco HVLP 

jsou nyní k dispozici v několika 
různých provedeních – Standard, 
ProContractor a ProComp.

➤ ŠIROKÁ ŘADA MATERIÁLŮ
  Vyvinuto pro maximálně kvalitní 

rozprašování pro nejširší skupinu 
materiálů.

➤ VYNIKAJÍCÍ ÚČINNOST
  Stříkací zařízení Graco HVLP jsou 

nejtišší a nejkultivovanější stříkací 
zařízení HVLP, které jsou dnes na 
trhu. Zároveň s nejdelší životností.

Snadné nastavování
Patentovaný rychloupínací systém 
připojení jehly
-  Jehly můžete vyměňovat z přední  

strany pistole pouhým zacvaknutím
-  Snadná výměna, snadné čištění – 

bez použití nástrojů

- Rychlé seřizování pomocí otáčení o 360° a ukazatel pro opakovatelné nastavení parametrů stříkání
- Jeden společný ovládací prvek pro seřizování průtoku materiálu i vzduchu

Maximální regulace
Nezávislé regulační prvky pro uživatele
- Regulace množství materiálu
- Regulace průtoku vzduchu
- Regulace šířky rozstřiku

Nastavitelná vzduchová hubice
Vzhled postřiku lze rychle měnit  
pootočením do některé ze 3 poloh

4 x vyšší produktivita
Zvládněte stejnou práci za čtvrtinu dřívější doby
-  Nové exkluzivní provedení hubice umožňuje až 4x vyšší průtok 

kapaliny jehlou

Sáčkový systém FlexLiner
Stříkání v jakémkoliv směru, dokonce  
i vzhůru nohama Změna barvy během  
několika sekund, bez úniku Snadné čištění
-  Vložky pro opakované použití nebo jednorázové podle vaší volby
- Nemusíte čistit žádnou sací trubku
Nádobku můžete používat jako zásobník  
na barvu
-  Odšroubujte nádobku, uzavřete víčkem  

a můžete uložit ve vašem voze nebo skladu

STARÉ NOVÉ

ŠirokýÚzký

VERTIKÁLNÍ ROZSTŘIK
Šířka 2,5 cm – 20 cm (1 in – 8 in)

KRUHOVÝ ROZSTŘIK
Průměr 0,3 cm – 10 cm (1/8 in – 4 in)

HORIZONTÁLNÍ  
ROZSTŘIK
Šířka 2,5 cm – 20 cm (1 in – 8 in)

Exkluzivní technologie TurboForce™ II  
pro profesionální dokončovací práce

Pistole EDGE™ II
Patentované řešení,  
uživatelsky komfortní  
a  jednoduché ovládání
-  Spojuje průtok  

materiálu a vzduchu  
do jednoduchého  
ovládacího prvku



Turbína SmartStart™

➤ Automaticky se vypíná, pokud není používána – jestliže nestříkáte, neběží

➤ Snižuje hlučnost na pracovišti; to znamená nižší únavu

➤ Automatické vypínání snižuje vyvíjené teplo a prodlužuje životnost turbíny

Prodlužuje dobu vašeho 
stříkání, a to s menší 
námahou!

Použití nádobky  
jako tlakového zásobníku
➤  S konfigurací ProComp můžete 

stříkat, aniž by nádobka byla 
připojena k pistoli

➤  Stříkaní s nádobkami nebo 
tlakovými zásobníky o objemu 
max.10 litrů

Systém TurboControl System  
s LED displejem
Seřizování rychlosti turbíny TurboForce tak,  
aby odpovídala výkonu, který požadujete
➤ Omezuje vytváření tepla
➤ Běží tišeji
➤ Prodlužuje životnost turbíny
➤ Delší hadice o 50 %

Menší, lehčí
Maximální přenosnost na pracovišti – 
práci lze provést rychleji a snadněji
➤ O 50 % menší
➤ O 30 % nižší
➤  Robustní plášť z nerezové oceli 

chrání turbínu během dopravy

Systém dvojité filtrace, 
který představuje špičku 
v oboru
Filtr automobilové třídy zajišťuje 
vysoce účinnou filtraci.
Předčí pěnové a tradiční  
papírové filtry používané  
u většiny systémů HVLP.

Vzduchová hadice Super-Flex™

- O 15 % nižší hmotnost než u jiných předních značek, což umožňuje lepší ovládání na pistoli
- Délka 6 m (řada Standard)
- Délka 9 m (řada ProContractor)
- Pro spojování nejsou vyžadovány žádné nástroje

Pomocná schránka s nářadím
-  Samostatné ukládání nástrojů  

pro další jehly a trysky

Integrované uložení pistole 
s nádobkou
-  Slouží k uložení pistole, když se 

nepoužívá
-  Umožňuje snadné doplňování barvy 

s minimální ztrátou

PISTOLE EDGE™ II PLUS
-  Maximální regulační možnosti s nezávislými ovládacími prvky pro 

nastavení množství materiálu, průtoku vzduchu a šířky paprsku
- 4 x vyšší produktivita
- Sáčkový systém FlexLiner

(Patent v řízení)

Řada ProComp
Lze spojit několik segmentů hadic 
do maximální délky 18m.



HVLP

Příslušenství
Využijte všech možností vašeho zařízení naplno s naším profesionálním příslušenstvím:

Technické údaje
Všechna zařízení se expedují kompletní a připravená ke stříkání:

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen 
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění. Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění.

©2017 Graco Distribution BVBA  300744CS (rev. C)  02/18  Vytištěno v Evropě.
Veškeré ostatní názvy nebo značky jsou použity pouze pro účely označení a jsou obchodními značkami příslušných vlastníků.

Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.

Pistole
17P481 Pistole HVLP EDGE II, pojistka spouště se 

systémem nádobky Flex-Liner (nádobka, vložka, 

víko, sáček FlexLiner)

17P483 Pistole HVLP EDGE II Plus, úplné ovládací prvky 
se systémem nádobky FlexLiner 1 l (nádobka, 

vložka, víko, sáček FlexLiner)

17P654 Pistole HVLP EDGE II ProComp

Nástavec pistole (30 cm)
17P491 Nástavec pistole HVLP EDGE II

Tryskové soustavy EDGE™ II pro rychlou výměnu
17P485 #2 (0,8 mm) 17P486 #3 (1,3 mm)
17P487 #4 (1,8 mm) 17P488 #5 (2,2 mm)
17P489 #6 (2,5 mm) 17P490 #7 (2,8 mm)

Zásobníky, nádobky a vložky pro zařízení HVLP
17R462 Sestava FlexLiner HVLP 1 l (nádobka, vložka, víko 

nádobka)

17A226 Sáčky FlexLiner 1 l (sada 3 ks)

17P212 Sáčky FlexLiner 1 l (sada 25 ks)

17S166 Víčko HVLP FlexLiner
244130 Kovová nádobka 1 l s sací trubkou
17S115 Gravitační nádobka 0,5 l (pouze EDGE II)

17S116 Gravitační nádobka 0,5 l (pouze EDGE II Plus)

287819 Zásobník 2 l s víčkem a hadicí na materiál 
a vzduch o délce 1,5 m (pro používání se stříkacím 

zařízením ProComp)

16D562 Vložky nádoby 2 l (sada 10 ks)

Filtry a sítka
17R296 Sada filtru pro řadu Standard
17R298 Sada filtru pro řadu ProContractor a ProComp
240267 Sítka pro hrudkovitý materiál (sada 3 ks)

Hadice a spojky Super-Flex™

17R299 Koncová vzduchová hadice Super-Flex (1,2 m)
17R300 Vzduchová hadice Super-Flex (6 m)
257159 Vzduchová hadice Super-Flex (9 m)

Exkluzivní technologie TurboForce™ II  
pro profesionální dokončovací práce

241423 Sestava hadice na materiál a vzduch Super-
Flex s rychlospojkami QuickConnects (9 m)

240476 Hadice na materiál, 3/8" x 9 m – používání 
s dálkovou pistolí (není součástí dodávky)

17R301 Kulový ventil QuickDisconnect™ (vzduchová hadice 

do pistole)

240282 Spojka QuickDisconnect (vzduchová hadice 

do stříkacího zařízení)

240069 Konektor Y pro 2 pistole (f/m/m)

Sady pro údržbu a opravy
256960 Sada pro opravu těsnění pistole HVLP EDGE II
17P708 Úplná sada těsnění pistole HVLP EDGE II
17P709 Vzduchová hubice pistole HVLP EDGE II
256957 Pojistný ventil s rychlým čištěním (úplná sestava)

256956 Sada pro opravu pojistného ventilu s rychlým 
čištěním (sada 3 ks)

256953 Sada čisticího kartáče
256954 Čisticí sada Deluxe (obsahuje: jemné kartáčky a tyčinky)

M71425 Těsnění odděleného zásobníku 2 l (sada 5 ks)

Název modelu HVLP STANDARD HVLP PROCONTRACTOR HVLP PROCOMP

7.0 9.0 7.0 9.5 9.5
Objednací čísla:  verze pro Evropu (230 V)  -  17P529  17P530  17P532 17P533
 Multi x4: IT-CH-DK (230 V) -  17P535  17P536  17P538 17P539
 UK (110 V)  17T980 - - 17T982 -
Počet stupňů turbíny 3 4 3 5 5
Max. pracovní tlak vzduchu - bar (PSI) 0.5 (7) 0,6 (9) 0,5 (7) 0,7 (9,5) 0,7 (9,5)
Hmotnost - kg (lbs) 18 (39.7) 14 (30,8) 18 (39,7) 19 (41,9) 23 (50,7)
Technologie TurboForce™ II Ano Ano Ano Ano Ano
SmartStart™ – – Ano Ano Ano
Systém TCS – Ano Ano Ano Ano
Rychloupínací jehla Ano Ano Ano Ano Ano
Systém FlexLiner™ Ano Ano Ano Ano Použití nádobky  

jako tlakového zásobníku

Regulace průtoku vzduchu na pistoli Předem nastavený poměr Ano Ano Ano
Regulace objemu materiálu na pistoli Ano Ano Ano Ano Ano
Regulace šířky paprsku na pistoli Ne Ne Ano Ano Ano
Prostor pro uložení jehly – – Ano Ano Ano
Omyvatelný filtr Pěna Pěna Automotive Automotive Automotive
Sada trysky a jehly #3 #3 #3, #4 #3, #4, #5 #3, #4, #5
Pistole EDGE™ II  EDGE™ II EDGE™ II PLUS EDGE™ II PLUS EDGE™ II PLUS
Vzduchová hadice Super-Flex™ 17R300 (6 m) 17R300 (6 m) 257159 (9 m) 257159 (9 m) 257159 (9 m)
Vzduchová koncová hadice Super-Flex™ – – 17R299 (1,2 m) 17R299 (1,2 m) 17R299 (1,2 m)
Dokovací stanice pistole – – Ano Ano Ano
Manuál 3A4967 3A4967 3A4967 3A4967 3A4967


