
Ultra® Max II™ 650 PC Pro
Una dintre cele mai ușoare pompe airless de la Graco care 

asigură posibilitatea pulverizării cu 2 pistoale  

• Capacitate de 2 pistoale pentru a finaliza lucrările mai 
repede

• Portabilitate - poate fi mutat de o singură persoană
• Face față chiar și celor mai dificile aplicații de vopsire
• Costuri reduse de întreținere

AVANTAJE PROFESIONALE

 Aplicații profesionale airless
 ULTRA® MAX II™ 650 PC PRO
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SPECIFICAȚII TEHNICE
Toate pompele sunt livrate cu pistolul de pulverizare 
Contractor PC, 15m de furtun Blue Max™ II și RAC X ™ 

Model name: Ultra Max II 650 PC Pro 
Lo-Boy

Ultra Max II 650 PC Pro 
Hi-Boy

Part numbers: pentru versiunea EURO (230 V) 19Y361 19Y359
pentru Marea Britanie (110V) 19Y362 19Y360

Presiunea de lucru maximă - bar (PSI) 227 (3300) 227 (3300)
Debit maxim - lpm / (gpm) 3.0 (0.80) 3.0 (0.80)
Dimensiunea vârfului Max.- 1 pistol 0.029" 0.029"
Dimensiunea vârfului Max. - 2 pistoale 0.019" 0.019"
Furtun Furtun15m Blue Max™ II Furtun15m Blue Max™ II
Pistol pistol airless Contractor PC™ pistol airless Contractor PC™ 
Motor 1.8 fără periiDC 1.8 fără periiDC

Graco este certificat conform ISO 9001.

Toate datele scrise și vizuale conținute în acest document se bazează pe cele mai recente informații despre produs disponibile în momentul publicării. Graco își rezervă dreptul de a face modificări în orice moment, fără notificare prealabilă.

Oferă o performanță sporită și o portabilitate medie

Schimbă-ți ușor pompa în 3 pași 
simpli, în cazul în care apare o 
defecțiune.
Nu mai pierdeți timp sau bani cu 
reparațiile pompei.

Înlocuirea rapidă a pompei.

•

•

Înlocuire într-un minut chiar la 
locul aplicației
Continuați să pulverizați în loc 
să așteptați pompa de la 
reparat

SFAT!
Cu o pompă de rezervă 
gata, veți putea să vă 
terminați întotdeauna 
treaba!

Pompă cu piston Endurance™ 
• Durată lungă de viață
• Face față chiar și celor mai dificile aplicații de vopsire
• ProConnect™—Un sistem rapid și ușor de înlocuire a

pompei

Pistol de vopsit Contractor PC
• Oferă confort și control pe tot parcursul zilei
• Cel mai ușor pistol d.p.d.v al greutății din gama Graco
• Forță necesară de tragere cu până la 50% mai mică

Puteți conecta 2 posturi (2 furtunuri si 2 pistoale)
• Capacitate de lucru cu 2 pistoale—suportă duză de  .019 in
• Filtrul Easy Out oferă întreținere ușoară și mai puține situații 

de înfundare

Cadru mic și compact
•
•

Design echilibrat pentru transport și manevrare ușoare 
Construcția cromată peste oțel îl face rezistent la 
folosirea excesivă

SmartControl™ cu  display digital 
• Monitorizează constant performanța și reglează viteza 

motorului pentru a corespunde cu dimensiunea vârfului 
și nevoile de pulverizare

• FastFlush ™ oferă o curățare de 4 ori mai rapidă cu o 
cantitate de redusă de apă
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Accesorii
Profitați la maximum de echipamentele dvs., folosind accesoriile noastre profesionale:

Furtun

240794 Blue Max™ II furtun, 1/4" x 15m 
25C828 Blue Max™ II Hose, 1/8" x 1.4m

Cuvă
17H171 Hopper 5.7L

Extensie JetRoller™ cu pistol

24V490 Roller 18 cm
24V491 Roller 25 cm

Pompă
19Y298 Pump complete
18B260 Pump Repair Kit

Distribuitor & Service clasa Clasa  pentru echipamentele 




