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Steek de stekker in en spuit- "Plug & Spray" concept

VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL
• Draagbare turbine omdat er altijd wel een klus is die om een ﬁjne afwerking vraagt
Voortreffelijke afwerkkwaliteit en uitstekende controle over het spuiten
• TurboForce™-kracht om de tijd voor het gebruiksklaar maken van het materiaal te beperken
en de kosten te drukken
• TurboForce™-technologie
Bespaar op uw elektriciteitsrekening! Dankzij de TurboForce™-technologie gebeurt de omzetfrequentie
van elektrische stroom naar luchtstroom op de meest efﬁciënte manier. Automatisch EDGE™-pistool
met automatische regeling, voor de manier waarop u wenst te spuiten

Fine Finish Applications
HVLP TurboForce ™ 7.0 - HVLP TurboForce ™ 9.0 - HVLP TurboForce ™ 9.5

HVLP TurboForce

™

Slimme technologie voor moeiteloos spuiten!

De nieuwste generatie HVLPspuittoestellen van Graco werd
ontwikkeld met slechts 1 doel voor
ogen: WAAROM MOEILIJK ALS HET OOK
MAKKELIJK KAN?
Met HVLP
wordt spuiten mogelijk voor iedereen, zowel
voor de doorgewinterde professional als voor
de kersverse gebruiker. Wij noemen dat “Plug &
Spray”. Pak uw toestel uit, vul uw materiaalbeker,
sluit het toestel aan en spuit!
Om het zo EENVOUDIG te maken, hadden we
baanbrekende oplossingen nodig! De HVLP
TurboForce-spuittoestellen hebben dan ook
alle antwoorden klaar:

TurboForce™-technologie
De prestaties van het pistool gaan er
met 30% op vooruit dankzij het exclusieve
en materiaalspeciﬁeke turbineontwerp*
- Meer luchtstroom en luchtdruk betekent
meer productiviteit met minder verdunning
- Met meer efﬁciëntie in vergelijking met
standaardturbines zorgt het voor minder
energieverbruik en een langere levensduur
- Wie betere prestaties zegt, zegt ook ﬁjnere
afwerking
* in vergelijking met vroegere modellen.

Automatisch EDGE™-pistool (patent aangevraagd)
Geen instellingen meer aan het pistool.
Haal gewoon de trekker over en de verneveling van
de verf wordt automatisch gestuurd. Het pistool
kiest steeds de beste lucht/vloeistofverhouding voor
de benodigde spuitbreedte.
TurboForce™
Fijnere afwerking met minder (of zonder)
gebruiksklaar maken van materiaal. Minder
verdunnen werkt kostenbesparend.
Bovendien beperkt het nevel
op een drastische wijze
en laat het zelfs toe om
een groter aantal
materialen te spuiten.

Praktisch opbergkistontwerp
- Voor het binnenin opbergen van pistool, beker,
voedingskabel en onderdelen
- Afzonderlijke opslagmogelijkheid bovenaan voor extra
naald- en spuitkopsets
- Het duurzame ontwerp verschaft isolatie en zorgt zo
voor een minder luidruchtige werking

Super-Flex™-luchtslang
- De lichtere en ﬂexibelere slang zorgt
ervoor dat het pistool vlotter in de hand
ligt en het werk minder vermoeiend is.
- Handige aansluitknop

Naalden met snelkoppeling
Verwissel uw naalden
binnen luttele seconden,
zonder bijkomend
gereedschap.

Materialen & toepassingen
De HVLP TurboForce-turbines van Graco kunnen dagelijks gebruikt
worden. Ze werden speciaal ontwikkeld voor op de werf aannemers
die deuren, sierlijsten, trappen, kleine renovatiewerkzaamheden,
omheiningen enz. spuiten.
Het concept is ideaal voor gedetailleerde en gecontroleerde ﬁjne
afwerkingstoepassingen. Voor het smetteloos spuiten van verf, inkt,
beitsen, epoxy, lak, vernis en meerkleurenverf.

Instelbare luchtkap
3-standenrotatie om het spuitpatroon te wijzigen,
gerieﬂijk aan de voorzijde van het pistool aangebracht
ROND PATROON
1/8 in – 4 in
(0,3 cm – 10 cm) diameter

GOED OM TE WETEN
PROCOMP™

HORIZONTALE STAND
1 in – 8 in
(2,5 cm – 20 cm) breedte

Voor grotere klussen die een ﬁjne
afwerkkwaliteit vergen, kan de 1-literbeker
na uren spuiten vermoeidheid in de hand
werken. Procomp kan u het werk aanzienlijk
lichter en comfortabeler maken omdat deze
externe compressor het mogelijk maakt om
het materiaal van het pistool te scheiden.

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

De krachtige compressor kan aan om het
even welk HVLP TurboForce™-spuittoestel
vastgemaakt worden: het vraagt enkele luttele
seconden en dit zonder gereedschap.
Geen regelaars (sets beschikbaar voor manuele
instellingen)
Instelbare
luchtregelaar
Combineert
spuitbreedte, materiaalen luchtstroom in
één eenvoudige
regelcomponent ...
de trekker.
Geperfectioneerd om
het gros van de ﬁjne
afwerkingstoepassingen
te spuiten.

Exclusieve “popit” terugslagklep
Ze laat meer lucht in de
materiaalbeker toe om zwaardere
materialen te kunnen spuiten.
Reinigt moeiteloos en geschikt voor
hergebruik in plaats van vervanging.
Zit bij het pistool voor minder
verstopte ventielen ten gevolge
van verfbezoedeling.

De ProComp met 2-literbeker en haak
verdubbelt uw spuitcapaciteit.
Haak uw beker vast dichtbij de plek waar hij nodig
is en spuit tweemaal zo lang zonder bij te vullen!
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1 Verwijder de ﬁlter • 2 Schuif ProComp Pack in het spuittoestel •
3 Instaleer opnieuw de ﬁlter en het slangenrek

! TIP! (= facultatief)

Snelle verwisseling van naalden
Verwissel naalden vanaf de voorzijde van het pistool middels een eenvoudige klik
Gemakkelijk te verwisselen, gemakkelijk te reinigen, zonder benodigd gereedschap

Trekkeraanslagset:
vergrendel een instelling wanneer u een
herhaalde en zelfde manier van spuiten wilt

1 Verwijder de luchtkap en
spuitkop aan de voorzijde

2 Schuif de trekkerhefboom
weg om de naald vrij te
maken

3 Trek de naald eruit

www.graco.be

Marktleider dubbele filtratie
Alle spuittoestellen van Graco zijn standaard
uitgerust met het meest geavanceerde
ﬁltratiesysteem dat momenteel op de markt
voorhanden is. Deze automotive ﬁlter werd volgens
de hoogste standaarden ontwikkeld en staat borg
voor zuivere lucht aan het pistool. Hij presteert
beter dan de schuimﬁlters die gewoonlijk in andere
HVLP-spuittoestellen ingebouwd zijn.

Set voor de vakman:
regel manueel de lucht aan het pistool
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HVLP TurboForce -toebehoren
Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur
met behulp van onze professionele hulpstukken

Verbeter uw afwerkkwaliteit
HVLP-bekers, emmers & binnenbekers
244136 0,5 l-bovenbekerset
244130 1 l-beker met deksel
244131 1 l-beker met deksel voor opslag
257098 1 l-beker op afstand met deksel
en 1,5 m materiaal- & luchtslang
240266 1 l universele binnenbekers (set van 40)
287819 2 l-beker met deksel en 1,5 m materiaal- & luchtslang
112491 2 l-binnenbekers (set van 40)
240045 set met 10 l-teﬂonemmer
112077 10 l binnenwandbescherming emmer (set van 5)
112078 10 l binnenwandbescherming emmer (set van 25)
M70672 2 l-beker voor regelaar/meterset

Pistolen
257827 HVLP Automatisch EDGE™-pistool, geen regeling
256855 HVLP-pistool met beker
Filters & aanzuigfilters
240267 kegelvormige aanzuigﬁlters (set van 3)
240273 Automotive luchtﬁlter
240274 Schuimvoorﬁlters samen gebruikt met automotive ﬁlter
Super-Flex™-slangen & fittingen
257161 Luchthulpslang, 1,2 m
257160 Luchtslang, 4,6 m
257159 Luchtslang, 9 m
241423 Materiaalslang & luchtslang met QuickConnects,
gebruik 9 m met pistool op afstand (NIET inbegrepen)
240476 Materiaalslang, 9 m x 3/8 inch Gebruik met pistool op afstand (NIET inbegrepen)
240065 QuickDisConnect™-kogelventiel
(luchtslang naar pistool)
240282 QuickDisConnect-ﬁttingen
(luchtslang naar spuittoestel)
240069 2 pistolen met “Y”-connector (F/M/M)

Onderhouds- & reparatiesets
256960 reparatieset HVLP-pistool
256961 onderhoudsset HVLP-pistool
256951 luchtkap HVLP-pistool
256956 QuickClean-terugslagklep (set van 3)
256953 Reinigingsborstelset
256954 Deluxe reinigingsset – inbegrepen:
gesoﬁsticeerde borstels en puntig materiaal
240265 1 Q (1 l) bekerpakkingen (set van 5)
M71425 2 Q (2 l) pakkingen beker op afstand (set van 5)
M70616 Buna-dekselpakking voor 10 l-emmer
244953 Polyethyleen dekselpakking voor 10 l-emmer (set van 3)
256959 Schouderriem beker op afstand

Materiaalsets met snelkoppeling
256946 #2; 0,8 mm ultraﬁjne afwerking met inkten, verf,
niet-vlekkende beitsen, automotive afwerkingen
256947 #3; 1,3 mm ﬁjne afwerking van lakken, beitsen, email,
epoxy, urethaan, vernis
256948 #4; 1,8 mm hoge uitvoer met email, epoxy, urethaan,
vernis, grondverf
256949 #5; 2,2 mm hogere uitvoer met email, epoxy, urethaan,
vernis, grondverf, latex, multi-spec afwerking
256950 #6; 2,5 mm hoogste uitvoer met latex,
multi-spec afwerking, muurverf op oliebasis

Andere
256854 ProComp pack – 220 V: compressor,
0,9 l-beker op afstand, 1,5 m materiaal- & luchtslang
256840 ProComp pack – 110 V
256927 luchtregelingsset voor de vakman
257086 Trekkeraanslagset
256952 HVLP-radiatorset

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

HVLP TurboForce™

Technische gegevens

U KUNT GAAN SPUITEN, de HVLP TurboForce™
wordt u geleverd als:
•
•
•
•
•

Pak uit, sluit aan en spuit!
Automatisch EDGE™-pistool met beker
9 meter Super-Flex™-luchtslang
Instelbare luchtkap
Naald-/spuitkopsets en automotive ﬁlter

Dit toestel is verkrijgbaar bij:

™

™

™

HVLP TurboForce HVLP TurboForce HVLP TurboForce
7,0
9,0
9,5
Onderdeel- Versie voor Europa – 220 V
257829
257830
257831
nummers: Voor het Verenigd Koninkrijk – 110 V
257833
257834
257835
Drukwaarde
0,5 bar
0,6 bar
0,7 bar
TurboForce-turbines
3-traps
4-traps
5-traps
Materiaalsets met snelkoppeling
#3
#3 – #4
#2 – #3 – #4
Super-Flex-slang
9m
9m
9m
Super-Flex-hulpslang
1,2 m
Pistool
HVLP Edge
HVLP Edge
HVLP Edge
Beker
1l
1l
1l
Dubbele ﬁltratie
x
x
x
Gewicht
12,7 kg
13,2 kg
13,6 kg
Pistool
2,4 (35)
2,4 (35)
2,4 (35)
Luchtkogelventiel inbegrepen
Nee
Ja
Ja
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