HVLP TurboForce II
™

Draagbare lagedrukturbines
met de innovatieve EDGE™ II-pistooltechnologie

VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL
• Spuit in elke richting met de FlexLiner™-technologie
• 4 x hogere productiviteit …
• Minder lawaai en langere levensduur voor de turbine dankzij de start/stop-bediening via het pistool

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

Exclusieve TurboForce II-technologie
™

voor professionele klussen die een fijne afwerking vragen

Technologie
voor lagedrukturbines
met maximale controle
VERSCHILLENDE MODELLEN
	
De HVLP-spuittoestellen van Graco
zijn nu verkrijgbaar in verschillende
modellen: Standard, ProContractor
en ProComp.

➤

BREED GAMMA AAN MATERIALEN
	Gemaakt voor een superieure
verneveling van zeer uiteenlopende
materialen.

➤

Ultieme instellingen mogelijk
Afzonderlijke bedieningselementen
- Regeling van het materiaalvolume
- Regeling van de luchthoeveelheid
- Regeling van de spuitbreedte

FlexLiner-systeem met zakken
UITSTEKENDE PRESTATIES
	De HVLP-spuittoestellen van Graco
werken het best en gaan het langste
mee in vergelijking met andere
HVLP-spuittoestellen op de markt.

➤

Verspuit in elke richting, zelfs ondersteboven
Wisselen van kleur in een paar seconden,
zonder lekken Eenvoudige reiniging
-	Hergebruik de binnenbekers of gooi ze weg:
de keuze is aan u
- Geen aanzuigbuis meer te reinigen
Gebruik de beker om verf te bewaren
- Draai de beker los, zet de kap erop en bewaar
hem in uw auto

Instelbare luchtkap
3 rotatiestanden om het spuitpatroon snel
te wijzigen

ROND PATROON
HORIZONTALE
0,3 cm – 10 cm (1/8 inch – 4 inch) diameter STAND
2,5 cm – 20 cm (1 inch – 8 inch)
breedte

VERTICALE STAND
2,5 cm – 20 cm (1 inch – 8 inch) breedte

Gemakkelijk in te stellen
Gepatenteerde naalden met ‘QuickRelease’ snelkoppelingen
-	Verwissel naalden vanaf de voorzijde
van het pistool met slechts één klik
-	Gemakkelijk te verwisselen, gemakkelijk
te reinigen – zonder gereedschapd

1. Verwijder de luchtkap en
spuittip aan de voorzijde.

2. Schuif de trekkerhefboom
weg om de naald los te
maken.

3. Trek de naald eruit.

EDGE™ II-pistool
Gepatenteerde
Automatische
regeling
lucht/materiaal
-	Combineert
materiaal- en
luchtdoorstroming
in één enkel
bedieningselement

Smal

OUD

Breed

NIEUW

4 x hogere productiviteit
Krijg uw klus vier keer zo snel voor elkaar
- Het nieuwe exclusieve luchtkapontwerp verviervoudigt
het materiaaldebiet in elke naald
- Snelle afstelling met 360°-rotatie en indicator voor herhaalbare spuitinstellingen
- Eén enkel bedieningselement om zowel de materiaal- als luchtstroom in te stellen

EDGE™ II Plus-pistool
-	Ultieme bediening met afzonderlijke bedieningselementen voor materiaalvolume,
luchtdoorstroming en spuitbreedte
- 4 x hogere productiviteit
- FlexLiner-systeem met zakken

Ingebouwde pistool- en bekerhouder
-	Geïntegreerde opbergmogelijkheid
voor pistool
-	Verf kan gemakkelijk en zonder
lekken worden bijgevuld

Gereedschapskist
-	Afzonderlijke opbergruimte voor
extra naalden en spuittips

Meer spuitvrijheid en
minder vermoeidheid!

ProComp-reeks
Uitbreidingsmogelijkheid luchtslangen
tot een maximale lengte van 18 m.

kunt u verspuiten zonder de beker
aan te sluiten op het pistool

Super-Flex™-luchtslang
-

15% lichter dan andere toonaangevende merken voor meer controle aan het pistool
6 m lang (Standard-reeks)
9 m lang (ProContractor-reeks)
Aansluiting zonder gereedschap

Toonaangevend
dubbel filtratiesysteem
De automotive filter zorgt voor
een filtratie van hoge kwaliteit.
Doet het beter dan schuimfilters
en traditionele papierfilters die
voor de meeste HVLP-systemen
worden gebruikt.

Kleiner, lichter
Maximale verplaatsbaarheid op de
werf – een sneller en moeiteloos
resultaat
➤ 50% kleiner
➤ 30% lichter
➤ Robuuste, roestvrijstalen
behuizing beschermt de turbine
tijdens het vervoer

➤	Verspuit met bekers of drukvaten

van max. 10 liter

TurboControl-systeem
met ledscherm
Stem de snelheid van de TurboForce-turbine af
op de prestaties die u wenst
➤ Minder warmteontwikkeling
➤ Stiller
➤ Langere levensduur van de turbine
➤ 50% langere slangen

SmartStart™-turbine
➤ Schakelt vanzelf uit wanneer hij niet gebruikt wordt – als u niet spuit, werkt hij niet
➤ Geluidsreductie op de werf wat leidt tot minder vermoeidheid
➤ Automatische uitschakelfunctie vermindert de warmteontwikkeling

en verlengt de levensduur van de turbine

Afstandsbeker
➤M
 et de ProComp-configuratie

(Patent aangevraagd)

HVLP

Exclusieve TurboForce II-technologie voor professionele
™

klussen die een fijne afwerking vragen

Technische specificaties
Alle toestellen worden spuitklaar geleverd:

HVLP STANDARD
9.0

Modelnaam
Artikelnummers: voor Europese versie (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
Turbine
Max. werkdruk lucht - bar (psi)
Gewicht - kg (lbs)
TurboForce™ II-technologie
SmartStart™
TCS-systeem
Quick Release naald met snelkoppeling
FlexLiner™-systeem
Regeling van de luchtdoorstroming aan het pistool
Regeling van het materiaalvolume aan het pistool
Regeling van de spuitbreedte aan het pistool
Opbergruimte spuittip/naald
Wasbare luchtfilter
Kit met naald en spuittip
Pistool
Super-Flex™-luchtslang
Super-Flex™-luchthulpslang
Ingebouwde opberging pistool
Handleiding

HVLP PROCONTRACTOR
7.0
9.5

HVLP PROCOMP
9.5

17P529

17P530

17P532

17P533

17P535
4-traps
0,6 (9)
14 (30,8)
Ja
–
Ja
Ja
Ja
Vooraf ingestelde mengverhouding
Ja
Nee
–
Schuim
#3
EDGE™ II
17R300 (6 m)
–
–
3A4967A

17P536
3-traps
0,5 (7)
18 (39,7)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Automotive
#3, #4
EDGE™ II PLUS
257159 (9 m)
17R299 (1,2 m)
Ja
3A4967A

17P538
5-traps
0,7 (9,5)
19 (41,9)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Automotive
#3, #4, #5
EDGE™ II PLUS
257159 (9 m)
17R299 (1,2 m)
Ja
3A4967A

17P539
5-traps
0,7 (9,5)
23 (50,7)
Ja
Ja
Ja
Ja
Afstandsbeker
Ja
Ja
Ja
Ja
Automotive
#3, #4, #5
EDGE™ II PLUS
257159 (9 m)
17R299 (1,2 m)
Ja
3A4967A

Toebehoren
Haal zo veel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires:
Pistolen
17P481 HVLP EDGE II-pistool, trekkeraanslag met
FlexLiner-bekersysteem (beker, binnenbeker, deksel,
FlexLiner-zak)

17P483 HVLP EDGE II Plus-pistool, volledige bediening
met het FlexLiner-bekersysteem van 1 l
(beker, binnenbeker, deksel, FlexLiner-zak)

17P654 HVLP EDGE II ProComp-pistool
Pistoolverlengstuk (30 cm)
17P491 HVLP EDGE II-pistoolverlengstuk
EDGE™ II-Quick Release Naaldsets
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)
HVLP-bekers, emmers & binnenbekers
17R462 FlexLiner HVLP bekerset van 1 l (beker, binnenbeker,
deksel kap)

17A226
17P212
17S146
244130
17S115
17S116
287819

1 l FlexLiner-zakken (3 stuks)
1 lFlexLiner-zakken (25 stuks)
HVLP FlexLiner-kap
1l metalen aanzuigbeker
0,5 l Bovenbeker (enkel EDGE II)
0,5 l Bovenbeker (enkel EDGE II Plus)
2 l Beker met deksel en materiaal- en luchtslang
van 1,5 m (voor gebruik met het

241423 Super-Flex materiaal- en luchtslang
met snelkoppelingen (9 m)
240476 Materiaalslang, 3/8" x 9 m – voor gebruik
met afstandsbeker (niet inbegrepen)
17R301 QuickDisconnect™-kogelventiel (luchtslang naar pistool)
240282 QuickDisconnect-fitting (luchtslang naar spuittoestel)
240069 Y-connector voor koppeling 2 pistolen (f/m/m)

ProComp-spuittoestel)

Onderhouds- & reparatiesets
256960 Reparatieset voor HVLP EDGE II-pistoolpakking
17P708 Volledige afdichtingskit voor HVLP EDGE II-pistool
17P709 Luchtkap voor HVLP EDGE II-pistool
256957 Eenvoudig te reinigen terugslagventiel

16D562 2 l-bekerzakjes (10 stuks)
Filters & aanzuigfilters
17R296 Filterkit Standard-reeks
17R298 Filterkit ProContractor- en ProComp-reeks
240267 Kegelvormige materiaalfilter (3 stuks)
Super-Flex™ Slangen & Fittingen
17R299 Super-Flex luchthulpslang (1,2 m)
17R300 Super-Flex Luchtslang (6 m)
257159 Super-Flex Luchtslang (9 m)

(volledige montage)

256956 Reparatieset voor eenvoudig te reinigen
terugslagventiel (3 stuks)
256953 Reinigingsborstelkit
256954 Deluxe reinigingskit (bevat: gesofisticeerde borstels en
puntig gereedschap)

M71425 Pakkingen voor 2L afstandsbeker (5 stuks)
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