CLASSIC PC

Instapserie elektrische airless verfspuittoestellen
voor professionele schilders- en stukadoorsbedrijven

VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL
• Ideaal voor kleine tot middelgrote gezinswoningen en lichte commerciële projecten
• ‘Innovatieve’ Graco-technologie in een compact formaat
• Klaart elke klus, elke dag opnieuw, dankzij het ProConnect™-systeem voor snelle pompvervanging

Painter - Professional Airless Applications
CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC

CLASSIC PC

De beste prijs-kwaliteitverhouding in kleine elektrische spuittoestellen!

Comfortabel dragen
Handvat onder een hoek,
met rubberen comfortgreep,
zodat het toestel uit de buurt van je been blijft

KLAART ELKE KLUS, ELKE DAG OPNIEUW
De nieuwe generatie CLASSIC-spuittoestellen is
nu uitgebreid met ProConnect™. Dit snelle en gebruiksvriendelijke systeem om pompen ter plaatse
te vervangen maakt zelfs de meest betrouwbare
kleine elektrische toestellen nog nuttiger.

Kenmerken

De 390 CLASSIC PC met borstelmotor is een sterke
airlessmachine voor professionals die nog maar
net ‘beginnen’. Het is het ideale spuittoestel voor
klussen binnenshuis.

Draaiende inlaat aanzuigslang
- Alle aluminium constructies zijn duurzaam,
licht en roestbestendig
- Zonder gereedschap de aanzuigstang
verwijderen voor toegang tot of reiniging
van de inlaatkogel
- Draait gemakkelijk om bij de verfemmer of
het verfblik te komen

De beproefde Endurance™ pomptechnologie waarmee alle CLASSIC-modellen zijn uitgerust, maakt
het toestel perfect voor professionals die vaak een
breed assortiment aan binnencoatings gebruiken.
De CLASSICS 395/495 zijn de beste keuze voor
professionals die op zoek zijn naar superieure
prestaties, controle en extra comfort voor dagelijks
gebruik in residentiële projecten.
Het CLASSICS FTX™-E-pistool, een motor met
variabele snelheid en SmartControl™ 1.0, met
elektronische bediening voor een gelijkmatig
spuitpatroon bij elke druk.
Alle Hi-Boy CLASSIC-modellen zijn voorzien van
een uitvoering met multifunctioneel onderstel, met
luchtbanden, directe aanzuiging, een inklapbare
standaard, een manuele slanghaspel en een
gereedschapskist.

Frame
- Staat rechtop zodat hij het verfblik niet kan omstoten
-D
 e grote beker die aan het toestel is bevestigd houdt de inlaat vast
tijdens het vervoer om materiaal dat eruit loopt op te vangen

Variabele drukregeling
(enkel CLASSIC 390-modellen)

De positie-indicator maakt het mogelijk
om meermaals dezelfde instellingen
te gebruiken bij het verspuiten
van lichte tot zwaardere materialen

Materialen en toepassingen
De CLASSIC is getest en goedgekeurd voor het spuiten van zeer uiteenlopende lakken, acrylaten, primers, vernissen en acrylverven voor binnen,
zo uit de emmer.
Bekijk onze
toepassingsvideo’s op:
http://www.contractorclub.com

Het ideale toestel voor de interieurrenovatie van kleine woningen en lichte
commerciële projecten.

Easy-Out™-pompfilter
-	Het grote filteroppervlak zorgt ervoor dat de spuittip
minder snel verstopt raakt en garandeert
een hoogwaardige afwerking
-	Filters die van binnen naar buiten
filteren klappen niet in en zijn
eenvoudig te reinigen met slechts
een paar liter
-	De verticale filter wordt samen met
de kap verwijderd en voorkomt zo lekkages

GOED OM TE WETEN
VERGROOT
UW BEREIK!

SmartControl™ 1.0
Met variabele snelheidsregeling
voor een gelijkmatige spuitdruk.

Kenmerken

Grote luchtbanden
-	Gemakkelijk hanteerbaar
op ruw terrein

JetRoller™

Het ideale renovatiegereedschap
Breidt uw spuittoestel uit met de JetRoller en minimaliseer
de aanbrengtijd door rollen en spuiten te combineren in
één beweging. Maakt gebruik van de standaard verkrijgbare
verfrollen van 18 of 25 cm.
Voordelen:
- Beperkt overspray
- Zorgt ervoor dat u zich niet meer hoeft uit te strekken
-	Zorgt ervoor dat u niet meer hoeft te klimmen en
voortdurend op en neer hoeft te gaan
-	Klaart grote klussen in de helft van de tijd in vergelijking
met traditionele methodes
In deze set zit een lichtgewicht afneembare verfrolbeugel,
verlengstuk van 50 cm, CleanShot™ Shut-Off™-ventiel,
Inline™-pistool, spuittip en tiphouder.

Vultrechter

Een handige vultrechter van 5,7 liter die compatibel is met
alle toestellen

Exclusieve kenmerken Hi-Boy
- Dankzij dik chroom over staal bestand tegen ruwe oppervlakken
-	Uittrekbaar handvat werkt ook als een slanghaspel voor een eenvoudige verwijdering van de spiraalslang
-	Comfortabele inlaataanzuiging om onverdunde verf rechtstreeks aan te zuigen uit verfemmers tot 30 liter
-	Met TiltBack™ kan de verfemmer makkelijk door één persoon worden vervangen en is er plaats voor een
ingebouwde gereedschapskist

! TIP
Met een reservepomp
bij de hand krijgt u
de klus altijd geklaard!

Kenmerken
Snelle pompvervanging
Vervang uw pomp eenvoudig ZELF
in 3 stappen wanneer ze beschadigd raakt.
Verlies geen tijd of geld meer aan
arbeidskosten voor pompreparaties.

1

2

3

Draai de klemmoer
los

Open klepje en
verwijder de pomp

Verwijder de slang
en de zuigbuis

-	Vervang pompen op de werkvloer
in slechts één minuut
-	Zo kunt u blijven spuiten
in plaats van op onderhoud
te moeten wachten
-	Geen pennen of onderdelen
die kwijt kunnen raken!

CLASSIC PC-accessoires
Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur
met behulp van onze professionele accessoires

Verbeter uw spuitkwaliteit
FTX™-E-pistolen
288438 FTX™-E-pistool met RAC X™ 517-spuittip,
RAC X-tiphouder en 2 filters
262116 FTX™-E-pistool met RAC X™,
60 mesh-filter, zonder tip

JetRoller™-systeem verlengstuk voor zwaar gebruik 0,5 m
met Inline -pistool		
zonder Inline -pistool
24V490 roller 18 cm
24V492 roller 18 cm
24V491 roller 25 cm
24V493 roller 25 cm
232123 Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m

Easy-Out™-pistoolfilters
257129 30 mesh, grijs
287032 60 mesh, zwart

Vultrechter
288526 5,7 liter / staande uitvoering
24B250 5,7 liter / Hi-Boy-uitvoering

287033
257130

100 mesh, blauw
200 mesh, rood

241272
223771

™

RAC X-tipverlengstukken
287019 25 cm		
287020 40 cm		

Easy-Out™-pompfilters
246425 30 mesh, grijs
246384 60 mesh, zwart (= standaard)
246382 100 mesh, blauw
246383 200 mesh, rood
BlueMax™ II-slangen
214698 3/16" x 7,5 m
240794 1/4" x 15 m

™

287021
287022

CleanShot™ RAC X™-staafpistool
287026 90 cm		
287027
1/4" x 20 m
1/4" x 30 m

Slangkoppelingen
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"
Hulpslangen (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m
Blisterverpakking - ProConnect-onderpomp
17C489 Blisterverpakking, past op alle Classic PC-modellen
ProGuard™+
24W090 230V, CEE 7/7, shuko
24W755 230V, IEC320, meerkabelig

50 cm
75 cm
180 cm

Rollers voor buitengebruik (compleet)
6880095 30 cm vast
098084 90-180 cm telescopisch
098085 45-90 cm telescopisch
Rollerset
245397 Vaste roller 50 cm voor buitengebruik - EvenFlow™
kop 23 cm - Afdekking 12 mm - InLine™-pistool
Spuittips en tiphouders
FFAXXX Groene RAC X fine finish spuittip
PAAXXX Blauwe RAC X professionele airless spuittip
WA12XX RAC X WideRac, voor grote oppervlakken
246215 RAC X-tiphouder
Vloeistoffen
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Technische omschrijving
ALLE MACHINES worden volledig en spuitklaar geleverd voor:

FTX™-E 4-vingerig pistool, filters (pistool + filter), 240794 BlueMax™ II-slang
1/4" x 15m, RAC X™ (PAA517)-spuittip en -tiphouder

CLASSIC 390 PC
Standaard
Artikelnummers:	voor Europese versie (230 V)
voor meerkabelversie (230 V)
voor VK-versie - 110 V
Max. werkdruk - bar (psi)
Max. materiaaldebiet - l/min (gpm)
Max. tipformaat - 1 pistool
Gewicht - kg (lbs)
Motorvermogen - pk
Minimumvereiste generator - W
Kenmerken: TiltBack™ / Emmerhaak
Gereedschapskist / Slanghaspel
SmartControl™-versie
GRACO BVBA • Oplossingen voor materiaalbehandeling
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. + (32) 89 770 700 • Fax + (32) 89 770 777
www.graco.com

CLASSIC 390 PC CLASSIC S 395 PC CLASSIC S 495 PC
Standaard
Hi-Boy
Hi-Boy

17C348
17C346
17C347
227 (3300)
1,8 (0,47)
0,021"
14 (30)
5/8 DC
4000

17C349
17C351
–
227 (3300)
1,8 (0,47)
0,021"
14 (30)
5/8 DC
4000

17C361
–
17C359
227 (3300)
2,0 (0,54)
0,023"
19 (42)
7/8 TEFC DC
4000

17E025
17E026
–
227 (3300)
2,3 (0,60)
0,025"
33 (73)
1.0 TEFC DC
4000

–
–/–
–

✓/✓
✓/✓
–

–
– /–
1,0

✓/✓
✓ /✓
1,0
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