
ULTRA® MAX II 695 PLATINUM - ULTRA® MAX II 795 PLATINUM - ULTRA® MAX II 1095 PLATINUM

Professional Airless Applications
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Professionele airless spuittoestellen uit het topgamma van Graco

ULTRA
® MAX II Platinum

•  Ingebouwde slanghaspel. Verlies minder tijd met het spuiten en ga sneller 
naar huis zonder gedoe om de slang op te rollen.

•  Regel de druk nauwkeurig aan het uiteinde van uw slang. U kunt uw spuittoestel nu nauwkeurig afstellen 
of uitschakelen op om het even welke plek waar u aan het spuiten bent. Een nauwkeurigere afwerking en 
minder overspray (met andere woorden, verspilde verf).

• E-Lock™ diefstalafschrikking. Net als bij uw auto. Vergrendel uw spuittoestel wanneer er geen toezicht is. 
 Dit schrikt om het even welke dief af.

PLATINUM-VOORDELEN



De spuittoestellen van de Ultra® Max-

reeks zijn de meest gegeerde elektrische 

airless verfspuittoestellen voor 

professionals! De Ultra® Max staat 

voor sterke prestaties en een grote 

betrouwbaarheid. Met meer dan 25 jaar 

ervaring in het leveren van aantoonbare 

kwaliteit en een ongeëvenaarde 

productiviteit op de werkplek zijn 

de Ultra’s gegeerd door professionals.

De Ultra® Max II Platinum

De ULTRA® MAX II Platinum, ons nieuwste 

vlaggenschip, is een combinatie van het niet 

aflatende engagement van Graco om technisch 

uit te blinken en de gedrevenheid om oplossingen 

te ontwikkelen die de standaardnormen voor 

professioneel verfspuiten van aannemers 

overtreffen!

We hebben het onmogelijke gedaan en zelfs nog 

meer vernuft, duurzaamheid, sterkere prestaties 

en verbeterde gebruiksmogelijkheden opgenomen. 

We streven ernaar om uw werk gemakkelijker en 

comfortabeler te maken. Zelfs na een hele dag 

zwoegen op de werkplek blijft u in goede vorm!

U vroeg ... wij luisterden

ULTRA® MAX II Platinum

Ingebouwde slanghaspel 
Speciaal uitrolontwerp. Rol de slang met een lengte tot 
45 m uit en op in enkele seconden. Dit geeft de ruimte 
om te spuiten binnen een actieradius van 90 m zonder 
het toestel te verplaatsen.
 Greep:  90 m (1/4") / 60 m (3/8")

E-Control™

De draadloze afstandsbediening 
van de druk, vastgemaakt aan 
de slang, laat u toe om op elk 

willekeurig moment de druk aan 
te passen zonder bij het toestel zelf 

te hoeven komen. Robuust, waterbestendig, 
stevig ontwerp met een bereik van 45 m.

AutoClean™ 2 + Lozingsventiel voor zwaar gebruik
Nu volledig geautomatiseerd. Sluit uw pistool aan 
en schakel het lozingsventiel voor zwaar gebruik naar 
de AutoClean-stand. Het systeem doet nu de rest: terwijl 
u aan andere reinigingswerkzaamheden begint, reinigt 
het systeem afzonderlijk het pistool, de slang, de filters 
en het toestel!

De ULTRA® MAX II Platinum is het ideale toestel voor middelgrote tot grote 

schilderkarwijen, en dit zowel binnenshuis als buitenshuis! Het is uw 

meest betrouwbare makker bij renovaties, nieuwbouw, commerciële en 

residentiële gebouwen, buitengevels, nieuwe huisvestingsprojecten enz.

Het toestel kan vlot gebruikt worden met de meeste gebruikelijke 

tipafmetingen en voor de zwaardere coatings! De ULTRA® MAX II Platinum 

spuit op onberispelijke wijze acrylaten, primers, emulsies, verven op 

waterbasis en op basis van oplosmiddel.

Materialen & toepassingen

E-Lock™

Dit systeem vergrendelt uw spuittoestel 
elektronisch om diefstal van uw waardevolle 
Platinum-spuittoestel te ontmoedigen. 
Het volstaat om één E-Lock-sleutel 
te programmeren om verschillende 
Platinum-spuittoestellen te vergrendelen. 
Verschillende E-Lock-sleutels kunnen voor één 
Platinum-spuittoestel geprogrammeerd worden. 
En als u de E-Lock-sleutel verliest of vergeet, 
kunt u altijd nog manueel een code invoeren. 
Vergeet natuurlijk uw E-Lock-code niet!
Een rood licht waarschuwt anderen dat uw 
Platinum-spuittoestel met E-Lock vergrendeld is!
E-Lock-sleutels (x2) worden afzonderlijk 
verkocht.
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De digitale SmartControl-E controleert permanent hoe u spuit en past de werking 

van de pomp in minder dan een seconde aan. Zelfs bij gebruik van meerdere pistolen 

gaat er geen tijd verloren en gaat uw spuittoestel zonder onderbreking door en blijft 

uw spuitpatroon constant.

Dit intelligente brein coördineert alle elektronische apparaten zoals de AutoClean™-

tijdklok, WatchDog™, E-Lock™, draadloze E-Control™-drukregeling, (houdbaarheidstijd) 

literteller, foutcodering en drukwaarde. Eenvoudig, met één enkele druk op de knop.

De slimste SmartControl-E™

GOED OM TE WETEN

! TIP

Gebruik uw L.O.K.-systeem in combinatie met 

de E-control en regel de juiste druk op de plaats 

van de stelling, zo kunt u steeds onder de beste 

omstandigheden spuiten!

TiltBack-ontwerp 

van het rijdend onderstel

Met het statief van het spuittoestel kan 

de verfemmer op een handige wijze 

door één persoon vervangen worden en 

bovendien worden reiniging en onderhoud 

van uw pomp een veel eenvoudigere klus.

WatchDog™

Verhoog de levensduur van uw pomp!

Het WatchDog-systeem schakelt het 

spuittoestel automatisch uit wanneer de emmer 

leeg is en voorkomt zo buitensporige slijtage!

STILSTANDTIJD KOST U GELD!

Het ProConnect-systeem voor de verwijdering van 
de pomp maakt het mogelijk om de Endurance™-
-pomp eenvoudig en snel te verwisselen. De klus 
is geklaard in enkele seconden, op de werkvloer, 
zonder bijkomend gereedschap. Exclusief op de 
Ultra® Max II 1095 Platinum. Net als bij uw auto. 
Hou er een in reserve!

  -> WWW.PRO-CONNECT.EU

L.O.K.  (KIT VOOR NEVELARM SPUITEN)

Wist u dat slechts 5% van de buitengevels 

gespoten wordt? De belangrijkste reden is 

de mogelijke schade door overspray of nevel.

Gebruik het L.O.K.-systeem en breng de 

overspray zo terug tot het minimum en verdubbel 

tegelijkertijd het rendement van uw spuittoestel. 

Met het L.O.K.-systeem van Graco kunt u nu 

bijna al uw buitenprojecten spuiten!

Spuit en rol na, en bespaar met dit innovatieve 

systeem tot 50% van uw tijd.

  -> WWW.OFSBYGRACO.EU

PROCONNECT™ – 

POMP TE VERWIJDEREN ZONDER GEREEDSCHAP

Endurance™ 

pomp

De bewezen en 

betrouwbare 

zuigerpomptechnologie 

van Graco met 

LongLife-V-pakkingen.

QuickAccess™-

inlaatklep om 

gemakkelijk te 

reinigen of resten 

op te ruimen.



ULTRA® MAX II Platinum

KLAAR OM TE SPUITEN, 

Pak uit, schakel in & spuit!

De Ultra® Max II Platinum wordt u geleverd compleet met 

toebehoren, zo bent u klaar om aan de slag te gaan met spuiten!

Standaardset met toebehoren: SmartControl™, WatchDog™, 

AutoClean™, ProConnect™ (alleen op de 1095), E-Lock™, 

E-Control™, slanghaspel, Pro Contractor™ II pistool met 

HandTite™ RAC X™ Tiphouder en TIPS PAA517, PAA625 + 

PAA621, 238358 BlueMax™ II hulpslang 3/16" x 0,90 m, 

240794 BlueMax II slang 1/4" x 15m, 206994 TSL™ 0,25 l , 

197193 universele hamer, 111733 sleutel. 

Alles volledig gemonteerd!
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Pistolen 

288475  Contractor™-pistool, 2-vingertrekker,

 RAC X tiphouder & 517 tip

288425  Contractor-pistool, 4-vingertrekker,

 RAC X tiphouder & 517 tip

288477  Contractor-pistool, 4-vingertrekker,

 RAC™ 5-tiphouder, geen tip

Easy Out™ pistoolfilters
287032  Easy Out™-pistoolfilter, 60 maasgrootte x 1

287033  Easy Out-pistoolfilter, 100 maasgrootte x 1

287034  Kit: 60 maasgrootte x 1 + 100 maasgrootte x 1

Easy Out™-pompfilters
244071  30 maasgrootte, grijs

244067  60 maasgrootte, zwart

244068  100 maasgrootte, blauw

244069  200 maasgrootte, rood

BlueMax™ II-slangen 
240794  1/4" x 15 m

241272  1/4" x 20 m

223771  1/4" x 30 m

240797  3/8" x 15 m

241275  3/8" 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

238959  3/16" x 1,4 m

238359  3/16" x 1,8 m

Ultra® Max II 1095 ProConnect-pomp 

287513 onderpomp

Verbeter uw afwerkkwaliteit

Dit toestel is verkrijgbaar bij:

Ultra® Max II Platinum-toebehoren
Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur 

met behulp van onze professionele hulpstukken

Onderdeel-  Versie voor Europa – 220 V

nummers: versie voor Multicord

 Voor het Verenigd Koninkrijk – 110 V

Max. tipformaat: 1 pistool

  2 pistolen

Stroom – l/min. (gpm)

Max. druk – bar (psi)

Gewicht – kg (lbs)

SmartControl-versie

Motortype

Motorvermogen – kW

Generatorvereisten – kW

Ultra® Max II 1095 

Platinum

257040

257041

257042

0,035"

0,025"

4,1 (1,15)

230 (3300)

55 (120)

2,0

gelijkstroommotor 

zonder koolstofborstels

1,65

5

Ultra® Max II 795 

Platinum

257037

257038

257039

0,031"

0,021"

3,6 (0,95)

230 (3300)

45 (98)

2,0

gelijkstroommotor 

zonder koolstofborstels

1,5

5

Ultra® Max II 695 

Platinum

257034

257035

257036

 0,029"

0,017"

3,0 (0,75)

230 (3300)

43 (94)

2,0

gelijkstroommotor 

zonder koolstofborstels

1,3

5

Ultra® Max II Kit 
288491  Contractor-pistool 1/4" x 15 m slang, 1/4" 

x 0,9 m hulpslang, RAC X tiphouder & 621 tip

288501  Contractor-pistool, 3/16" x 7,5 m slang. 

RAC X FFT 210 omkeerbare tip en tiphouder. 

Tipverlengstuk 25 cm. Pistoolfilter met 

maasgroottes 2 x 100. Afdichtingskit op basis 

van oplosmiddel en een reinigingsborstel.

RAC X-tipverlengstukken
287019  25 cm  287020  40 cm

287021  50 cm  287022  75 cm

CleanShot™ RAC X-staafpistool 
287026  90 cm  287027  180 cm

Rollers voor buitengebruik (volledig)
6880095  30 cm vast

098084  90-180 cm uitschuifbaar

098085  45-90 cm uitschuifbaar

Tips & tipbeschermers
FFAXXX  Groen RAC X tip fijne afwerking

PAAXXX  Blauw RAC X professionele airless tip

WA12XX  RAC X WideRac, voor grote oppervlakken

246215  RAC X-tiphouder

Vloeistoffen
206994  TSL™ 0,25 l 253574  Pump Armor™ 1 l

Andere
258529 E-Lock™, kit met 2 draadloze 

afstandsbedieningen, batterij inbegrepen

24B194 E-Control™, draadloze drukafstandsbediening

Technische gegevens

U wilt graag meer informatie over dit product? Raadpleeg onze brochure over airless accessoires 300672.


