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

Professional Airless Applications

Zaawansowane profesjonalne urządzenia 

do bezpowietrznego malowania natryskowego firmy Graco

ULTRA® MAX II PLATINUM

•  Zintegrowany bęben do nawijania węża QuikReel™. Rozpoczynaj swoje prace 
natryskowe szybciej i kończ wcześniej bez wysiłku zwijania/rozwijania węża.

•  E-Control™ – precyzyjna regulacja ciśnienia na końcu węża. 
Wykonuj precyzyjną regulację lub wyłączaj urządzenie natryskowe z dowolnego miejsca. 
Dokładniejsze wykończenie i zmniejszone straty podczas natrysku.

• FastFlush™ – wyjątkowo szybki system czyszczenia urządzenia natryskowego.

ZALETY URZĄDZENIA PLATINUM



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

Ultra® Max jest najpopularniejszą grupą 
elektrycznych hydrodynamicznych 
urządzeń natryskowych firmy Graco 
dla profesjonalistów!

Ultra® Max oznacza wysoką wydajność 
i niezawodność. Ponad 25-letnie 
doświadczenie sprawdzonej jakości 
i nieporównywalnej wydajności sprawia, 
że profesjonaliści pytają o urządzenia Ultra.

ULTRA® MAX II Platinum

Nasz najnowszy „okręt flagowy” ULTRA® MAX II Platinum, 

jest kombinacją niezłomnego oddania dla doskonałości 

technicznej i dążenia do projektowania rozwiązań 

wykraczających poza normy profesjonalistów w przemyśle 

budowlanym!

Dokonaliśmy rzeczy niemożliwej i dodaliśmy jeszcze 

więcej wydajności, żywotności i lepszych funkcji dla 

użytkownika. Dążymy do tego, aby Twoja praca stała się 

lżejsza i bardziej wygodna, abyś pozostawał w dobrej 

formie nawet po całym dniu pracy na budowie!

Elektryczne urządzenia do malowania natryskowego sprawdzające się 

w dużych budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych projektach

ULTRA® MAX II PLATINUM

Zintegrowany bęben do nawijania węża QuikReel™ 

Specjalny projekt układu. Rozwijaj i zwijaj nawet 90 m węża 

w ciągu kilku sekund, dzięki czemu możesz natryskiwać 

w zasięgu 180 m bez potrzeby przemieszczania maszyny. 

Mieści: 90 m (1/4 cala) / 60 m (3/8 cala)

E-Control™

Bezprzewodowy pilot zdalnego 

sterowania ciśnieniem 

zamontowany na wężu pozwala 

na regulację ciśnienia w dowolnym 

czasie bez potrzeby zbliżania się 

do maszyny. Mocna, wodoodporna 

konstrukcja o zasięgu 45 m.

ULTRA® MAX II Platinum jest idealnym urządzeniem do średnich i dużych prac 

malarskich, wewnątrz budynków i na zewnątrz! Twój najbardziej niezawodny 

„przyjaciel” podczas renowacji, na nowych budowach, w budynkach użytkowych 

i mieszkalnych, na fasadach zewnętrznych, przy projektach nowych budynków itp.

Obsługuje z łatwością najbardziej popularne rozmiary dysz i z łatwością rozpyla 

nawet cięższe powłoki! ULTRA® MAX II Platinum natryskuje w doskonały sposób 

akryle, podkłady, emulsje oraz farby na bazie wody i rozpuszczalnika.

Materiały i zastosowania

FastFlush™+ Zawór przelewowy 

o wysokiej wytrzymałości

Przeprowadziliśmy obszerne badania mające 

na celu zmniejszenie czasu czyszczenia i doszliśmy 

do następującego prostego wniosku: szybsze czyszczenie 

można przeprowadzić, zwiększając obroty pompy. 

Tak też zrobiliśmy! Nowy system czyszczenia FastFlush 

powoduje zwiększenie obrotów silnika, co prowadzi 

do zwiększenia przepływu i zmniejszenia czasu 

czyszczenia. To naprawdę proste!

Obejrzyj nasze

fi lmy instruktażowe 

pod adresem: 

http://3.graco.eu.com



www.graco.com

Cyfrowy procesor SmartControl-E w sposób ciągły monitoruje natrysk i dostosowuje działanie 

pompy w czasie krótszym niż jedna sekunda. Nawet w przypadku używania wielu pistoletów 

zestaw bez opóźnienia utrzymuje ciągłość strumienia natrysku.

Ten inteligentny procesor koordynuje wszystkie urządzenia elektroniczne, takie jak zegar funkcji 

FastFlush™, WatchDog™, bezprzewodowa regulacja ciśnienia E-Control™, licznik przepływu 

(realne zużycie), kodowanie błędów i wartości ciśnienia. Prosta obsługa przy użyciu tylko jednego 

przycisku.

Najbardziej inteligentne sterowanie SmartControl-E™

CIEKAWE INFORMACJE

! WSKAZÓWKA

System O.F.S. w połączeniu z systemem E-Control 

umożliwia ustawianie ciśnienia na rusztowaniu, 

aby zawsze natryskiwać w możliwie najlepszych 

warunkach!

Konstrukcja wózka TiltBack™

Nóżki urządzenia umożliwiają wygodną 

zmianę zbiornika bez pomocy drugiej osoby 

i ułatwiają czyszczenie oraz konserwację 

pompy.

WatchDog™

Wydłuż żywotność swojej pompy! 

System WatchDog automatycznie wyłącza urządzenie, 

kiedy zbiornik jest pusty, unikając nadmiernego 

zużycia pompy!

O.F.S. (SYSTEM REDUKCJI ROZPYLENIA)

Czy wiesz, że natryskiwane jest tylko 5% fasad 

zewnętrznych? Główny powód: możliwość szkód ze 

względu na straty podczas natrysku.

Korzystaj maksymalnie z systemu O.F.S. 

minimalizującego straty podczas natrysku 

i podwajającego użyteczność Twojego urządzenia 

natryskowego. Z systemem O.F.S. firmy Graco 

możesz teraz wykonywać prawie wszystkie projekty 

prowadzone na zewnątrz! 

Natryskuj i oszczędzaj do 50% czasu, korzystając 

z tego innowacyjnego systemu.

Pompa Endurance™

Sprawdzona 

i niezawodna technologia 

pompy tłokowej firmy 

Graco z uszczelnieniem 

LongLife-V.

Zawór wlotowy 

QuickAccess™ ułatwia 

czyszczenie oraz 

usuwanie drobin.

CZAS PRZESTOJU KOSZTUJE!

System demontażu pompy ProConnect 

ułatwia i przyspiesza zamianę pomp 

Endurance™. Zamianę można wykonać 

w ciągu kilku sekund, podczas pracy 

i bez pomocy narzędzi. 

Tak jak z oponami w samochodzie. 

Zawsze miej pod ręką zamienniki!

NIEWYMAGAJĄCY UŻYCIA NARZĘDZI SYSTEM 
DEMONTAŻU POMPY PROCONNECT™

www.ofsbygraco.eu



ULTRA® MAX II PLATINUM

GOTOWE DO ROZPOCZĘCIA NATRYSKU

Rozpakuj, podłącz i maluj!

Ultra® Max II Platinum dostarczany jest w pełni gotowy do 

rozpoczęcia natrysku!

SmartControl™, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect™ (tylko 1095), 

QuikReel™, E-Control™, pistolet Contractor™ z osłoną HandTite™ 

RAC X™ oraz dysze PAA517, PAA625 + PAA621, wąż z końcówką 

biczową 238358 BlueMax™ II 3/16 cala x 0,90 m, wąż 240794 

BlueMax II 1/4 cala x 15 m, 206994 TSL™ 0,25 l, młotek uniwersalny 

197193, klucz regulowany 111733 i niebieska skrzynka narzędziowa. 

Wszystko w pełni zmontowane!

© 2012 Graco BVBA · Nr formularza 320600PL (wersja B) · 04/12 · Wydrukowano w Europie.

Firma Graco ma certyfikat ISO 9001.
Wszystkie informacje, ilustracje i dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na najnowszych informacjach 

o produktach, dostępnych w czasie publikacji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

GRACO BVBA • Fluid Handling Solutions

Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen

Tel.: (32) 89 770 700 • Faks: (32) 89 770 777

www.graco.com

Pistolety
288475  Pistolet Contractor™, 2-palcowy, 

osłona RAC X z dyszą 517, filtr 60 + 100 mesh

288009  Pistolet Contractor, 4-palcowy, 

osłona RAC X z dyszą 517, filtr 60 mesh

262114  Pistolet Contractor, 2-palcowy, 

osłona RAC X bez dyszy, filtr 60 mesh

Filtry pistoletu Easy Out™

287032  Filtr pistoletu Easy Out, 60 mesh x 1

287033  Filtr pistoletu Easy Out, 100 mesh x 1

287034  Zestaw: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

Filtry do pomp Easy Out™

244071  30 mesh, szary

244067  60 mesh, czarny (= standard)

244068  100 mesh, niebieski

244069  200 mesh, czerwony

Węże BlueMax™ II
240794  1/4 cala x 15 m 241272  1/4 cala x 20 m

223771  1/4 cala x 30 m 240797  3/8 cala x 15 m

241275  3/8 cala x 30 m

Złącza węży
156971  1/4 cala x 1/4 cala

157350 1/4 cala x 3/8 cala

Węże biczowe (230 bar)
238358  3/16 cala x 0,9 m

238959  3/16 cala x 1,4 m

238359  3/16 cala x 1,8 m

Pompa Ultra® Max II 1095 ProConnect
287513 Pompa dolna

Popraw jakość swojego wykończenia

Ta maszyna jest oferowana przez:

Akcesoria urządzenia ULTRA® MAX II PLATINUM
Wydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia, 

korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

Numery katalogowe: dla wersji Euro - 220 V

 dla wersji Multi Cord

 dla Wielkiej Brytanii - 110 V

Maksymalny rozmiar dyszy: 1 pistolet

  2 pistolety

Przepływ - l/min (gal/min)

Maksymalne ciśnienie - bar (PSI)

Waga w kg (lb)

Wersja SmartControl

Typ silnika

Moc silnika - kW

Wymagania generatora - kW

ULTRA® MAX II 1095 

Platinum

24M379

24M380

24M381

0,035 cala

0,025 cala

4,1 (1,15)

230 (3300)

55 (120)

2,0

DC bezszczotkowy

1,65

5

ULTRA® MAX II 795 

Platinum

24M376

24M377

24M378

0,033 cala

0,021 cala

3,6 (0,95)

230 (3300)

45 (98)

2,0

DC bezszczotkowy

1,5

5

ULTRA® MAX II 695 

Platinum

24M373

24M374

24M375

0,031 cala

0,019 cala

3,0 (0,75)

230 (3300)

43 (94)

2,0

DC bezszczotkowy

1,3

5

Zestaw Ultra® Max II
288491  Pistolet Contractor, wąż 1/4 cala x 15 m, wąż z końcówką 

biczową 1/4 cala x 0,9 m, osłona RAC X z dyszą 621

288501  Pistolet Contractor, wąż 3/16 cala x 7,5 m. 

Osłona z obrotową dyszą RAC X FFT 210. 

Przedłużka 25 cm. Filtr pistoletu 2 x 100 mesh. 

Zestaw uszczelniania do rozpuszczalnika ze szczotką.

Przedłużki RAC X
287019  25 cm  287020  40 cm

287021  50 cm  287022  75 cm

Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X
287026  90 cm

287027  180 cm

Wałki zewn. (kompletne)
6880095  30 cm stałe

098084  90-180 cm teleskopowe

098085  45-90 cm teleskopowe

Dysze i osłony
FFAXXX  Zielona dysza RAC X do precyzyjnego wykończenia

PAAXXX  Niebieska dysza RAC X profesjonalnej aplikacji 

hydrodynamicznej

WA12XX  Dysza RAC X WideRac do dużych powierzchni

246215  Osłona RAC X

Płyny
206994  TSL™ 0,25 l

253574  Pump Armor™ 1 l

Inne
24B194 Bezprzewodowe zdalne sterowanie ciśnieniem 

E-Control™

Dane techniczne

Szukasz bardziej szczegółowych informacji? Sprawdź naszą broszurę dotyczącą akcesoriów do natrysku hydrodynamicznego 300672.


