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Elektrisk Air-assist färgspruta med integrerad kompressor

PROFESSIONELLA FÖRDELAR
• 2 in 1
Kombinera fördelarna med Air-assist och Airless i en utrustning
Finishlackering med hög hastighet, utan förtunning av material
• Integrerad kompressor
Optimerad design för målarens behov
Levererar hög effekt i kompakt format
• Kompakt konstruktion
Större flexibilitet som sparar ställ- och transporttid

Fine Finish Applications
FinishPro ™ 290 - FinishPro ™ 390 - FinishPro ™ 395

FinishPro

™

Suverän ytkvalitet med airlesshastighet!

FinishPro ger en ytfinish av högsta
kvalitet även vid högt tempo.
FinishPro 290 passar perfekt för
professionell finishlackering medan
FinishPro 390/395 även sprutar
tyngre material utan förtunning.

G40-pistolen (FP390/395)
sätter standarden inom sitt
marknadssegment, och har
ett superlätt avtryck med extra
fläktreglering. Den mycket
lätta AA30-pistolen med sitt
stora contractor-filter och
snabbavstängningsventilen för
luft levereras som standard
med FinishPro 290.

Allt som behövs: ”Plug and Spray”
Med sin integrerade kompressor är FinishPro
en elektrisk Air-assistspruta klar för användning.
Större flexibilitet ger möjlighet till lackering ute
på byggplatsen.
2 i 1 Airlesspump och kompressor
- FinishPro fungerar som en självständig enhet:
ingen extra kompressor att tänka på, vilket
sparar utrymme, ställtid och transport
- Den idealiska multifunktionssprutan för
finishlackering

Inbyggd tryckluftskompressor
Konstruerad och tillverkad av Graco. Levererar hög
effekt från kompakt format. Ger ett flöde på upp till
2 l/min vid 2,5 bar (FinishPro 395). Tillräckligt med
luft för att finfördela de absolut tyngsta materialen den
beprövade Endurance™-pumpen matar fram. Ingen
extern kompressor behövs, vilket sparar utrymme,
arbete och tid.
Enkelomkopplare
Enkla, färgkodade etiketter identifierar enkelt
läget för air-assisted och airless. Ett “klick” och
så är det klart.

Högre tempo?
Knäpp bara på en knapp för att förvandla
lackeringssprutan till en vanlig airlesspruta
Krävande lacker?
Vattenburna lacker är inga som helst problem
med maskinens kolvpump och höga tryck

Pump - Gracos beprövade kolvpump
Pumpen är utrustningens viktigaste komponent, och det
är här Gracos expertis syns. Alla FinishPro-sprutsystem
levereras med kolvpumpar, vilket ger oöverträffad
prestanda. FinishPro 390 och FinishPro 395 levereras med
Endurance™-pumpar som har blå V-Max™-packningar och
Chromex™-kolvar – för längre livslängd.
Fördelar med kolvpump:
Möjliggör pumpning också av de absolut tyngsta
materialen – utan förtunning. QuikAccess™
		 inloppsventilen är lätt åtkomlig för rengöring.

FinishPro ™ 395 - FinishPro ™ 390 - FinishPro ™ 290

Material och tillämpningar
FinishPro™ Är den idealiska enheten för större lackeringsjobb.
FinishPro™ har testats och godkänts för sprutning av en mängd olika typer
av lack, akryl, primers, ugnslack, glanslack och akrylfärg för inomhusbruk,
direkt ur kärlet.
Den idealiska enheten för renovering av garderober, belysningsarmaturer,
fönsterluckor, staket, dekorlister, trappor, trappräcken eller för målning av
dörrar, väggar, plankgolv eller tak.

BRA ATT VETA
AIRASSIST AIRLESS jämfört med AIRLESS
Stort filter i
contractor-format
Finmaskigt filter ger
en överlägsen finish.
Stor yta för längre
sprutning.

Optimerat luftmunstycke
Luftpassager anpassade
efter munstycket så att luften
levereras närmare munstycket
ger ett mjukare, mer enhetligt
mönster, från början till slut.

Snabbavstängningsluftventil
Användaren kan snabbt och
enkelt stänga av luften till
luftmunstycket och ändå
bevara luftventilens inställning

Svivel
Inbyggt handtag

AIRASSIST AIRLESS

När airassist airless används levereras materialet
till pistolen vid ett tryck som är lägre än för
de traditionella airlessystemet (50–110 bar)
och finfördelas av munstycket. Fullständig
finfördelning uppnås genom att en liten mängd
luft tillförs till sprutfläktens kanter.

FÖRDEL
Airassist-sprutning ger ett mjukare sprutbild,
erbjuder större kontroll, högre effektivitet
och … mindre sprutdimma, vid nästan samma
hastighet som en airlessenhet.

Luftjusteringsventil
Bekvämt placerad vid pistolen

AIRLESS
Anpassa munstycket efter jobbet

Vid airlessprutning transporteras vätska från
färgkärl till pistol, helt enkelt genom att färgen
trycksätts (160–230 bar) med en airlesspump.

För AIRLESS-sprutning har Graco utvecklat den banbrytande RAC X, med reversibelt munstycke.
En snabb vridning på munstycket rensar det. Du behöver inte längre lossa munstycket för att
rengöra det. Montera ett grönt munstycke för airlessprutning av lackfärger. Välj blått munstycke
för airlessprutning av färg.

FÖRDEL

När du sprutar AIRASSIST AIRLESS, får du optimal prestanda med AAM-munstycket.
När du använder airassist airlesstekniken för att spruta lack får den sprutade ytan perfekt finish.

Airlessprutning går snabbt,
och färgerna kan sprutas utan förtunning.

! TIPS
RAC X™

AAM

www.graco.be

Gracos exklusiva luftmunstycke
Detta revolutionerande luftmunstycke har optimerats
för användning med reversibla sprutmunstycken – men
även för fasta munstycken. Dess luftpassager är exakt
placerade för att tillföra luft närmare munstycket.
Gracos konstruktion levererar ett mjukt
och enhetligt sprutmönster från början till slut.

Använd airlesstekniken för att mycket snabbt
uppnå professionell finish. Om suverän ytkvalitet
krävs, använd då airassist airlesstekniken.

FinishPro Tillbehör
™

Få ut det mesta möjliga av din utrustning med hjälp av våra professionella tillbehör

Förbättra kvaliteten
Slangar - FinishPro 390/395
288621 FlexPro, svetsad slang, BlueMax II 3/16" x 7,5 m airlesslang
+ 3/8" x 7,5 m luftslang
288620 FlexPro, svetsad slang, BlueMax II 3/16" x 15 m airlesslang
+ 3/8" x 15 m luftslang

Pistoler
257380 AA30™-pistol, munstycke och munstycksskydd AAM309,
Pistolfilter på 100 maskor/tum, luftjusteringsventil
257096 AA30-pistol, airassist airlesspistol, RAC X FFT210 SwitchTip,
pistolfilter 100 maskor/tum, luftjusteringsventil
289604 G40™, Grönt FFA210 RAC X™ munstycke och munstycksfilter,
munstycksfilter på 100 maskor/tum, fläktjustering

Behållare 5,7 liter
24B250 Behållarenhet - FinishPro 290
288526 Behållarenhet - FinishPro 390/395

Pistolfilter + silar
218131 Pistolfilter AA30, blått, 50 maskor/tum
218133 Pistolfilter AA30, orange, 100 maskor/tum
256975 Pistolfilter AA30, rött, 150 maskor/tum
224454 Pistolfilter G40, 60 maskor/tum (5-pack)
224453 Pistolfilter, 100 maskor/tum (5-pack)

Munstycken och munstycksskydd
FFAXXX Grönt RAC X™ slutskiktsmunstycke
PAAXXX Blått RAC X™ professionellt airlessmunstycke
AAMXXX Flackt AA-munstycke med kropp i rostfritt stål
288839 RAC X-luftmunstycke (pistol AA30 & G40)
288514 Konverteringssats för flackt munstycke – G40-pistol
249256 Skydd för flackt AAM-munstycke (pistol AA30 & G40)
249180 Luftmunstycke för flackt AAM-munstycke
(pistol AA30 & G40)
257521 RAC X-konverteringssats - AA30-pistol
288465 8-håls AAA-skydd för reversibla RAC X-munstycken
248936 RAC X-munstycke för lösningsmedel, packning (orange) x 5
15A981 RAC X-säte
162863 Tjock munstyckespackning
223373 Tunn munstyckespackning (25 x 166969)
223374 Tjock munstyckespackning (25 x 162863)

FinishPro 290 grenrörsfilter Easy Out:
257094 40 maskor/tum
FinishPro 390/395 grenrörsfilter Easy Out:
246384 Svart, 60 maskor/tum
246382 Blått, 100 maskor/tum
246383 Rött, 200 maskor/tum
FinishPro 390/395:
246385 Pumpintagssil
Slangar - FinishPro 290
FlexPro, grov slang, BlueMax II 3/16" x 7.5 m airlessslang
+ 3/8" x 7,5 m luftslang
256976 som ersätter standardslangen
257520 förlängning av standardslang

Rengöring och underhåll
289535 Vattenavskiljarsats –
Används för FinishPro 390/395-luftledning
119799 Rengöringsborste
289108 Sugsats för tunga lösningsmedel – Används med FinishPro 395
257164 Sats för lufttrycksreglering - FinishPro 290
Letar du efter mer information? Läs vår broschyr om tryckluftstillbehör, 300672.

FinishPro™

Specifikationer

KLART ATT MÅLA, FinishPro™ levereras med:
• Integrerad kompressor (0,745 kW)
• Airassist Airlesspistol, inklusive luftmunstycke
• Lindad slang 7,5 meter (3/16" vätska och 3/8" luft)
med anslutningar
• Munstycken och skydd:
FinishPro 390/395: grönt FFA210 RAC X munstycken
och skydd, konverteringssats för flackt munstycke
med AAM309-munstycke och skydd
FinishPro 290: AAM309 flackt munstycke och skydd
• Standardverktyg för inställning
Mer info i tabellen

Du hittar denna enhet här:

FinishPro 290
256843* - 257411**
256844* - 257412**
256845* - 257413**
0,017" (0,017")
1,3 - (0,43)
180 - (2600)
30 (68)
400
90 (2,9)
2,4 (35)
AA30
mekanisk
pistol
ja
™

Artikelnummer: för europeisk version - 220 V
för Multi Cord-version
för Storbritannien - 110 V
Max. Munstycksdimension
Max. vätskeflöde – l/min. (gpm)
Max. Tryck - bar (PSI)
Vikt kg (lb)
DC-motor - W
Utgående finfördelningsluft - l/min. (cfm)
Max. arbetstryck - bar (PSI)
Pistol
Styrenhet
Tryckluftsreglering
Slangände

FinishPro 390
255110***
255112***
255114***
0,021" (0,019")
1,8 - (0,43)
225 - (3300)
43 (72)
460
90 (2,9)
2,4 (35)
G40
mekanisk
pistol
ja (spiral)
™

FinishPro 395
255111*
255113*
255115*
0,023" (0,021")
2,0 - (0,47)
225 - (3300)
45 (78)
650
90 (2,9)
2,4 (35)
G40
digital
pistol och enhet
ja (spiral)
™

* Hi-Boy-version, ** Kompaktversion, *** Lo-Boy-version
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