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XFORCE HD
Robuust snoerloos airless spuittoestel
geoptimaliseerd voor beschermende en maritieme coatings

VOORDELEN XFORCE HD
• Professioneel airless spuittoestel voor herstellingen, levert een perfecte afwerking die volledig aansluit
bij de oorspronkelijke afwerking – bespaart materiaal en oplosmiddel.
• Ultieme verplaatsbaarheid – betekent een revolutie in de manier waarop u werkt. Kleine projecten
die eerder uren kostten, voert u nu uit in minuten.
• Klaar om de spuiten binnen enkele seconden – spuit de meest gangbare beschermende coatings
in één laag.

™

XFORCE HD
Met de XForce introduceert
®
Graco opnieuw een revolutionaire
technologie, die de werkwijze bij
herstellingen in de wereld van
beschermende coatings in rap tempo
zal veranderen.

Standaard RAC X™
Omkeerbare tip en tiphouder
- Geschikt voor standaard
Graco RAC®-tips, tiphouders
en verlengstukken
- EasyOut™-tipfilter waarmee
u minder last hebt van
tipverstoppingen

XFORCE HD:
DE PERFECTE AANVULLING
OP UW GROTERE AIRLESS SPUITTOESTEL
Of u nu herstellingen uitvoert om de
afwerkpunten op uw lijst weg te werken,
lokale reparaties uitvoert of simpelweg een
klein oppervlak of stuk moet schilderen: het
werk gaat gewoon een stuk gemakkelijker!
De nieuwe XForce HD is ontworpen voor
het spuiten van de zwaarste beschermende
coatings en corrosiewerende materialen.

ProConnect™
- Systeem voor pompverwijdering en -installatie zonder
gereedschap
- Hiermee kunt u de pomp in luttele seconden verwijderen
en vervangen!
- Onmisbaar als u werkt met hoogwaardige coatings

Dankzij de beproefde ProSpray-technologie
beschikt u met de XForce over Graco’s
professionele zuigerpompontwerp dat
makkelijk in de hand past en waarmee u over
het vermogen en de vrijheid beschikt om een
hoogwaardige airless afwerking te spuiten
waar u maar wilt!
De XForce is speciaal ontworpen om de klus te
klaren onder de allerzwaarste omstandigheden
op de werkplek – SNEL en RENDABEL!

Als u dit gebruikt ...

Draagriem met 360° ProSwivel
- Voor optimale verplaatsbaarheid van klus naar klus
- Uitgebalanceerd ontwerp

Spray-N-Throw™-bekersysteem
- Reiniging is nauwelijks nodig dankzij het systeem met 1,3 l (44 oz)
deksel en binnenbeker voor eenmalig gebruik
- Afgedichte beker beschermt het materiaal en minimaliseert morsen
- Spuit onder elke hoek – zelfs ondersteboven!

hebt u dit NODIG!
Twist-N-Seal Plug
- Maakt het mogelijk om meerdere bekers
achter elkaar te gebruiken bij grotere
klussen
- Biedt bescherming tegen verontreiniging
en morsen
Aardingsband
7,6 m (25 ft)

Materialen & toepassingen

Bekijk onze
toepassingsvideo’s op
http://10.graco.eu.com

SPUITBARE MATERIALEN:
- Epoxyprimers en coatings met een hoog percentage
vaste stof – tot 100%
- Coatings op oplosmiddel- of waterbasis
- Polyurethaan topcoatings met een hoog percentage
vaste stof
- Brandwerende coatings
- Meercomponentencoatings
- Elastomeren en nog veel meer!

VEEL VOORKOMENDE TOEPASSINGEN:
Het spuiten van kleine oppervlakken of een herstelling
van krassen, moeren, bouten, flenzen, pijpen,
ventielen, schakelkasten, deuren, frames, ladders,
rails, kale plekken, metaalbouwcomponenten,
reparatie van oppervlaktedelen, laatste afwerkpunten
en nog veel meer!

ProGuard™
- Ingebouwd beschermingssysteem
houdt de werking van het spuittoestel
continu in de gaten
- Dubbele ledindicatoren bieden directe
FullFlo™-drukregelaar
feedback tijdens het spuiten
- Volledig instelbaar om de door u gewenste afwerking
- Automatische uitschakeling van
te realiseren
het spuittoestel bij thermische
- Geoptimaliseerd voor zowel dikke als dunne coatings
overbelasting of overmatige druk
- Goed afleesbare meterplaat

GOED OM WETEN
BESPAAR MATERIAAL – OPLOSMIDDEL – TIJD

HD-motor zonder
koolstofborstels
Biedt hoge
prestaties en een
lange levensduur

Dankzij het vermogen om snel een zeer gewenste
airless afwerking in één laag te leveren, maakt
de XForce HD een einde aan de noodzaak voor
meerdere lagen die vaak nodig zijn bij gebruik van
onhandige kwasten en rollers. Met dit krachtige
handmodel spuittoestel is het ook niet langer nodig
om grotere airless apparatuur nat te maken om
slechts kleine oppervlakken te spuiten. Het is de
snelste manier om kleine klussen en herstellingen
uit te voeren. Klussen die eerder uren duurden,
kunnen nu in een tijd van minuten worden voltooid
– hiermee bespaart u tijd, geld en materiaal.
versus
140%

Traditioneel airless

Roller/kwast
M 2,9 l
O 0,9 l

105%

70%

M 3,8 l
O 18,9 l

BESPARINGEN
BESPARINGEN

35%

0%

1 uur
20 min.

Traditioneel
airless

M 1,9 l
O 0,9 l
20 min.

XForce HD

XForce HD bespaart 68%/klus*

Q Arbeid Q Materiaal/gereedschappen
M = materiaal

M 1,9 l
O 0,9 l
3 uur

Roller/
kwast

20 min.

XForce HD

XForce HD bespaart 75%/klus*

Q Arbeid Q Materiaal/gereedschappen

O = oplosmiddel

* Gebaseerd op arbeidskosten en materiaalkosten in de VS van
respectievelijk 161 en 233 dollar.

Krachtige 28 V-lithium-ionbatterijen
- Ontworpen voor maximaal vermogen om de meest
veeleisende materialen te spuiten
- Spuit tot 3,8 l (1 gal) per batterijlading

Voordelen XForce HD
VEREISTEN

XForce HD

Traditioneel
airless

Snel aanbrengen
Dekkend in één laag

✖

Hoogwaardige afwerking
Snelle installatie
Snelle reiniging
Eenvoudige verplaatsbaarheid

✖

Roller/
kwast

✖
✖
✖
✖

! TIP
Vergroot uw bereik met HD-verlengstukken en een
180° verstelbare spuitkop.

™

Accessoires XFORCE HD
Profiteer optimaal van uw XForce HD door gebruik te maken
van onze XForce HD-accessoires

Optimaliseer uw productiviteit vanaf het begin!
XForce HD-pomp
16P164
Voorkomt stilstandtijd doordat u een extra
pomp achter de hand hebt. Deze past zelfs
in de opbergkoffer!
Pompvervanging omvat:
Pompsectie (zonder tip, aandrijfmodule
of beker)

Filters
Voor een betere afwerking en minder verstoppingen van de tip
16P170
Grijs – 30 mesh (10 stuks)
16P171
Zwart – 60 mesh (10 stuks)
16P172
Blauw – 100 mesh (10 stuks)

Verlengstukken, exclusief tip en tiphouder
Vergroot uw bereik ...
287019
10 inch-tipverlengstuk
met RAC X HandTite™-tiphouder
235486
Gemakkelijk draaibare 180° richtspuitmond

Deksels, binnenbekers, pluggen en beker
16P165
Spray-N-Throw-deksels en -binnenbekers
(25 van elk)
16P166
Spray-N-Throw-deksels (25 stuks)
16P167
Twist-N-Seal-pluggen (6 stuks)
16P169
Beker

Batterij - 28 V-lithium-ionbatterij
16P173
28 V-lithium-ionbatterij
- Voeg een extra batterij toe voor spuitklussen van meer
dan 7,5 liter.
- Alleen met een volledig geladen batterij is het mogelijk
om 3,75 liter te spuiten bij continu spuiten.
- De laadtijd voor 80% prestaties bedraagt 45 minuten.

XForce HD-starterkit
16P168
Hiermee kunt u beschikken over 7,6 liter
(2 gallon) kant-en-klaar materiaal om
ononderbroken te spuiten
Bevat:
Filters (6x) - deksels (25x) - binnenbekers
(25x) - bekers (5x) - pluggen (6x)

Batterijlader
Voeg een lader toe om de stilstandtijd te beperken door
twee batterijen tegelijk te laden. Het laadproces wordt
gevolgd en weergegeven via een indicatielampje.
16P178
Lader voor 28 V-batterij, 240 V

Pump Armor™
Gebruik bewaarvloeistof om verstopping bij het volgende
gebruik te voorkomen.
253574
1 liter
245133
3,8 liter

XFORCE HD

Specificaties

KLAAR OM TE SPUITEN
XForce HD wordt compleet en spuitklaar geleverd.
XForce HD omvat:
- RAC X™ 517-SwitchTip en tiphouder
- (2) 28 V-lithium-ionbatterijen
- Lader voor 28 V-lithium-ionbatterij
- (6) Spray-N-Throw-deksels
- (6) Spray-N-Throw-binnenbekers
- HD-opbergkoffer
- Aardingsband en draagriem
- Twist-N-Seal-plug
- (2) Bekers
† Graco-patenten: artikelnr. 16N654 Patent aangevraagd

Dit toestel is verkrijgbaar bij:

Artikelnummer: Europaversie
VK/IT/DK/CH
Max. tipgrootte
Stroming
Materiaal- en oplosmiddelcompatibiliteit
Max. druk - bar (psi)
2 batterijen - 28 V-lithium-ionbatterij
Batterijlader
Materiaalbeker
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XFORCE HD
16N655
16P692/16P693/16P694/16P695
0,009" - 0,025"
Fabrieksinstelling
Hoge viscositeit
276 (4000)
16P173
16P178
1,3 l (44 oz)
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