
Elektrická stříkací zařízení  
pro profesionální použití ULTRA® MAX II 

PRACUJTE DŮMYSLNĚJI: Zjednodušte své podnikání s Bluelink™: Díky nové technologii můžete kdykoliv 
vědět, v jaké poloze a stavu se nachází vaše stříkací zařízení a zásoba barvy.

CELODENNÍ POHODLÍ, KONTROLA A VYNIKAJÍCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Díky inovativní konstrukci 
stříkací pistole ProContractor PC budete moci dokončit své zakázky s menší únavou.

KAŽDODENNÍ SPOLEHLIVOST: Graco Endurance, nejlepší čerpadlo v našem oboru, je nyní ještě lepší díky 
technologii ProConnect™ 2, Vortex (Extreme) Maxlife™ u řady ProContractor a Ironman a také Quikpak™.

DŮVĚŘUJTE SVÉMU PODNIKÁNÍ  
A POVĚSTI SPOLEČNOSTI GRACO

ULTRA® MAX II 695 / 795 / 1095 STANDARD A PROCONTRACTOR – ULTRA® MAX II 1095 IRONMAN

Malíř - profesionální bezvzduchové aplikace

Standardní zařízení pro profesionální dodavatele, kteří provádějí nástřik široké škály nátěrů



Elektrické bezvzduchové stříkací zařízeníULTRA® MAX II
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Není nic lepšího než elektrické stříkací 
zařízení společnosti Graco

Stříkací zařízení Graco Ultra Max poskytují vynikající spolehlivost nástřiku, výkonnost 
a produktivitu, kterou hledáte. Zařízení jsou 100% testována ve výrobním závodu a osvědčila 
se v provozu. Jsou tak spolehlivou investicí, která je navíc podpořena kompletní zárukou.

Zvolte si správné elektrické stříkací zařízení s velikostí a funkcemi, které vždy potřebujete 
k dokončení práce.

ŘADA STANDARD:
Každodenní spolehlivost pro práce v nových bytových 
jednotkách i na opravy stávajících

ŘADA PROCONTRACTOR:
Pracujte důmyslněji a dokončete větší rezidenční a komerční 
plochy mnohem snáze

ŘADA IRONMAN:
Pro nejobtížnější velké komerční a průmyslové plochy

NEJSTE SI JISTI, KTERÉ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY? 
PROMLUVTE SI S ODBORNÍKY SPOLEČNOSTI GRACO A PROJEDNEJTE SVÉ ODPOVĚDI 
NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

• Kolik litrů/galonů nátěru spotřebujete za týden?

• Jak dlouhé hadice budete potřebovat?

• Kolik stříkacích pistolí budete používat a s jakou velikostí trysek?

• Jaké typy materiálů budete natírat?

• Jaké typy práce budete nabízet?

Jejich odborné znalosti zajistí, že si pro každou práci vyberete správné stříkací zařízení 
Ultra Max.

pro profesionální malování

NEJSNAZŠÍ ÚDRŽBAZJEDNODUŠTE SVÉ PODNIKÁNÍ  
S APLIKACÍ BLUELINK

ČERPADLA S NEJVYŠŠÍ 
ODOLNOSTÍ KDY VYROBENÁ



graco.com/bluelink

•  Umístění každého stříkacího zařízení 
a každodenní produktivitu

•  Zda práce probíhají podle plánu a zda 
se tým setkává s problémy

•  Zda jsou stříkací zařízení správně 
udržována, a zda by měla být v blízké 
době provedena preventivní údržba

• Zde je potřeba doplnit spotřební materiál

Každé elektrické stříkací zařízení 
ULTRA MAX může využívat výhody 
inovativní aplikace pro správu, 
která dodavatelům umožní vždy 
znát následující informace:

ZJEDNODUŠTE SVÉ PODNIKÁNÍ S APLIKACÍ BLUELINK™

Mohou být účtovány místní poplatky za přenos dat.

STAHUJTE ZDARMA
APLIKACE BLUELINK™ 

Podívejte se na www.graco.com/BlueLink
a zvolte BlueLink™

Aplikace pro systémy iOS nebo Android.

ULTRA® MAX II

SLEDUJTE KAŽDÉ
STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ

INFORMACE  
O PRŮBĚHU PRACÍ

MAXIMALIZACE
DOBY DOSTUPNOSTI 

Stanovte plány preventivní 
údržby a nechte si posílat 

upozornění 

Zajistěte, aby  
stříkací zařízení  

bylo vždy připraveno  
pro každou zakázku

Přesné informace a zprávy 
o produktivitě na vyžádání 

z jakéhokoliv místa

Ujistěte se, že materiál 
dodáte na místo vždy včas

Můžete mít přesné 
informace o umístění 

a hodinové produktivitě

Můžete snížit počet cest 
po pracovištích

Nyní můžete sledovat každé stříkací zařízení, znát jeho umístění 
a hodinovou produktivitu. Můžete sledovat průběh každé zakázky 
a zajistit, abyste byli vždy na místě včas s potřebným materiálem.

Můžete maximalizovat čas nástřiku stanovením plánu preventivní 
údržby a přijímáním upozornění na údržbu.

ŽÁDNÉ MĚSÍČNÍ POPLATKY

Aplikace pro správu BlueLink™

Snadný způsob správy vaší malířské práce



Čerpadla Endurance™: 
Nová úroveň trvanlivosti

Elektrická stříkací zařízení Ultra 
Max jsou vybavena čerpadly 
Endurance™, která jsou nejspo-
lehlivější a nerobustnější na trhu. 
Zaručují minimálně dvojnásobnou 
životnost než čerpadla následujícího 
předního výrobce. 

Jejich těsnění V-Max Blue poskytu-
jí vyšší výkon při nástřiku, zatímco 
nová, exkluzivní povrchová ochra-
na MaxLife™ EXTREME zaručuje 
dlouhou životnost s nejnižšími ná-
klady na vlastnictví.

Čerpadla Endurance™ mohou stří-
kat nejrozsáhlejší škálu povrcho-
vých nástřiků díky větším tolerancí 
vůlí, které umožňují dosáhnout ma-
ximální výkonnosti. 

Kromě toho umožňují snadné mo-
dulární opravy díky takovým vlast-
nostem, jako je systém demontáže 
čerpadla ProConnect, snadno udržo-
vatelný sací ventil QuikAccess a ka-
zetová těsnění QuikPak V-Max Blue.

To dobré je nyní ještě lepší

Modelové řady ProContractor a IronMan využívají všech výhod 
vírového čerpadla Endurance Vortex, které díky šroubovitému 
oběžnému prvku eliminuje za chodu boční zatížení.

Velké průchozí kanály kapaliny poskytují vysokou průtočnou 
rychlost díky které se otáčí píst, rovnoměrné opotřebování 
zaručuje delší životnost a čerpadlo využívá celých 360° 
otěrového povrchu k dalšímu prodloužení životnosti.

Vírové čerpadlo Endurance™ Vortex

Endurance™ Vortex MaxLife™
Čerpadlo EXTREME

Povlak MaxLife™ u zařízení řady ProContractor a IronMan 
zlepšuje životnost přetěsnění až 6x. Pístnice čerpadla 
EXTREME MaxLife zaručuje maximálně odolný otěrový 
povrch díky našemu vlastnímu kompozitnímu povrchu 
odolnému proti opotřebování. To zaručuje 3x delší životnost 
pístnice než u provedení MaxLife.

Čerpadlo Endurance 
Chromex™

Čerpadlo Endurance 
Vortex MaxLife

Čerpadlo Endurance 
Vortex MaxLife Extreme

ULTRA® MAX II Elektrické bezvzduchové stříkací zařízení
pro profesionální malování

Vydrží 2x déle než 
konkurenční čerpadla

Prodloužená životnost 
pístnice čerpadla na 

3násobek – to zaručuje 
nejnižší náklady na 

vlastnictví v tomto oboru

6x delší doba  
mezi přetěsněním



graco.com/electricsprayers

Řada Standard

Pracujte důmyslněji a dokončete více  
velkých rezidenčních a komerčních ploch

Větší stříkané plochy vyžadují osvědčenou kvalitu a výkon standardní řady velkých 
elektrických stříkacích zařízení společnosti Graco. Jedině tak bude práce udělána 
pokaždé ve vysoké kvalitě.

Profesionální stříkací pistole PC
•  Nejlepší kvalita povrchu v případě dodavatelem 

upřednostňované zelené nízkotlaké trysky (LP) 
• Zakázky budete moci dokončit s menší únavou
•  Nízká hmotnost, lehká spoušť a snadné nastavení 

délky chodu spoušti
•  Výměna jehly bez nástroje díky kazetové konstrukci 

ProConnect

Bezuhlíkový stejnosměrný motor MaxPower™ 
•  Bezkartáčová konstrukce s vysokým krouticím 

momentem poskytuje výkon s celoživotní zárukou

Advantage Drive™

•  Přesná a odolná převodová kola mají dlouhou 
životnost spojenou s tichým chodem

• Záruka na celý život!

Filtr čerpadla Easy Out™ 
•  Velká plocha filtru 19,5 sq in zabraňuje zanášení 

trysky a zajišťuje kvalitní povrchovou úpravu.
• Svislý filtr odstraňuje více nečistot 

Odolný plnicí ventil 
•  Bezúdržbová konstrukce odolává vysokému tlaku 

na výstupu

Ochrana čerpadla WatchDog™

• Automaticky uzavře přívod barvy, když dojde
• Zabrání chodu čerpadla na sucho
•  Minimalizuje ztrátu materiálu a nepořádek v případě 

poškození hadice

FastFlush™ 2
•  Rychlost motoru je mnohem vyšší, čištění je 6x 

rychlejší při poloviční spotřebě vody
•  Nyní můžete trávit méně času čištěním a více času 

stříkáním

Aplikace pro správu BlueLink™

•  Měřte svou produktivitu při každé práci – na vyžádání 
z jakéhokoliv místa!

•  Sledujte jednu nebo několik zakázek najednou a mějte 
přehled o pokroku

•  Jenom pouhá fakta! Použijte data pro odhad 
budoucích zakázek a intervalů údržby zařízení

SmartControl™ 4.0 s technologií ProGuard
•  Nejlepší povrchová úprava, nejnižší pásmo necitlivosti 

při libovolném tlaku 
•  Technologie ProGuard vás chrání před proudovými 

rázy a špatným napájením

Čerpadlo Endurance™

•  Pístnice z materiálu Chromex, pouzdro z nerezové oceli 
a těsnění V-Max Blue zaručují 2x delší životnost než 
naši konkurenti

• Těsnění s dlouhou životností V-Max Blue
•  QuikPak nabízí jednoduché modulární řešení oprav –  

za necelé 2 minuty můžete mít celé čerpadlo přetěsněné
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Čerpadlo Endurance™ Vortex MaxLife™

•  S povrchovou ochranou MaxLife™ pro zajištění delší 
životnosti – 6x delší doba mezi přetěsněním

•  Inovativní technologie rotační pístnice Vortex Rotating 
Rod zajišťuje pístnici delší životnost a rovnoměrné 
a konzistentní zatěžování

Systém navíjení hadice QuikReel™  

se zásobou 15 metrů hadice
•  Vodítko hadice eliminuje kroucení a uzlování 

a umožňuje navíjet i bez pomoci druhé osoby
• Hadice je pořád připojena!
•  Použijte pouze hadici, kterou skutečně potřebujete – 

zbytek zůstane a navijáku

Řada ProContractor

Pracujte důmyslněji a dokončete více velkých 
rezidenčních a komerčních ploch

Pokud chcete něco více než pouhý standard, udělejte si radost.  
Zvolte modernizovanou verzi ProContractor. Dostanete vše dobré z řady  
Standard a k tomu mnohem více. 

Můžete využívat funkce nabízené pouze společností Graco, pracovat chytřeji 
a dokončit zamýšlenou práci s menší únavou. 

Stříkací zařízení řady ProContractor 
zahrnují všechny prvky řady Standard:

•  NOVÁ aplikace pro správu stříkacího zařízení 
a úkolů BlueLink 

• NOVÁ technologie SmartControl 4.0 s ProGuard

• NOVÁ technologie FastFlush 2

• NOVÁ  stříkací pistole Contractor PC 

• Snadno demontovatelné sběrné potrubí filtru

• Přesný pohon

• Motor s maximálním výkonem

• Odolný plnicí ventil

• Robustní a odolné provedení vozíku

Jasný displej LED
Chraňte a monitorujte svou investici nyní snáze díky
snadno čitelnému displeji LED, který ukazuje počítadlo 
úkolů, životnosti a litrů a také autodiagnostické údaje

ProConnect™ 2
• Eliminuje nákladné prostoje
•  Rychlá a snadná výměna čerpadla za záložní –  

na místě
• Konstrukce nevyžaduje použití žádných nástrojů

Sací filtr odolný proti poškození
• Extrémně odolné, dokáže odolat největším nárazům
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Pro nejobtížnější velké komerční a průmyslové plochy

Požadujete-li vyšší výkon, odolnost a životnost, pak zvolte model ULTRA MAX 1095 
IronMan. Odolnost nejen na pracovišti. 

Elektrická stříkací zařízení řady IronMan jsou navržena tak, aby pravidelně dokázala 
zvládnout náročné požadavky velkých zakázek a to kdykoliv. Nejdelší životnost 
čerpadla znamená, že už nikdy nebudete mít defekt pneumatik!

Řada IronMan

Čerpadlo Endurance™ Vortex MaxLife™ 
EXTREME
•  Průlomová technologie MaxLife Extreme zaručuje 

delší životnost oproti jakémkoliv jinému zařízení
•  Otočné písty zaručují rovnoměrné opotřebování – 

rovnoměrné a konzistentní zatěžování pro vysokou 
životnost

•  QuikPak nabízí jednoduché modulární řešení oprav –  
za necelé 2 minuty můžete mít celé čerpadlo přetěsněné

Stříkací zařízení řady IronMan zahrnují 
všechny prvky řady Standard:

•  NOVÁ aplikace pro správu stříkacího zařízení 
a úkolů BlueLink 

• NOVÁ technologie SmartControl 4.0 s ProGuard

• NOVÁ technologie FastFlush 2

• NOVÁ stříkací pistole Contractor PC 

• Snadno demontovatelné sběrné potrubí filtru

• Přesný pohon

• Motor s maximálním výkonem

• Odolný plnicí ventil

• Robustní a odolné provedení vozíku

ProConnect™ 2
• Eliminuje nákladné prostoje
•  Rychlá a snadná výměna čerpadla za záložní –  

na místě
• Konstrukce nevyžaduje použití žádných nástrojů

Sací filtr odolný proti poškození
• Extrémně odolné, dokáže odolat největším nárazům

Pneumatiky odolné proti defektu
• Lehký a odolný kompozitní ráfek
•  Tyto pneumatiky nelze propíchnout hřebíkem, 

šroubem nebo jiným ostrým odpadem



Technické údaje

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění. Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění.

Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.

Název modelu: ULTRA MAX II
STANDARD

ULTRA MAX II
PROCONTRACTOR

ULTRA MAX II
IRONMAN

695 795 1095 695 795 1095 1095

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Objednací čísla: EU - 230 V 17E632 17E639 17E646 17E635 17E642 17E647 17E650

Objednací čísla: IT, DK, CH - 230 V 17E633 17E640 - 17E636 17E643 17E648 -

Objednací čísla: UK - 110V 17E634 17E641 - 17E637 17E644 - -

Max. Velikost trysky: 1 pistole 0,031" 0,033" 0,035" 0,031" 0,033" 0,035" 0,035"

Max. Velikost trysky: 2 pistole 0,023" 0,025" 0,027" 0,023" 0,025" 0,027" 0,027"

Max. Průtok - l/min (g/min) 3,6 (0,95) 4,1 (1,1) 4,5 (1,2) 3,6 (0,95) 4,1 (1,1) 4,5 (1,2) 4,5 (1,2)

Max. tlak v barech (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Výkon motoru - kW (HP) 1,3 (1,75) 1,5 (2,0) 1,65 (2,2) 1,3 (1,75) 1,5 (2,0) 1,65 (2,2) 1,65 (2,2)

Nastavení teploty
Hmotnost - kg (lbs) 43 (94) 45 (98) 55 (120) 50 (111) 52 (115) 141 (64) 56 (121)

VÝHODY
BlueLink X X X X X X X

SmartControl s ProGuard 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Displej LED X X X X

Tlakoměr kapaliny X X X X

FastFlush X X X X X X X

WatchDog X X X X X X X

Čerpadlo Endurance X X X
Endurance 

Vortex

Endurance 

Vortex

Endurance 

Vortex
Endurance Vortex

ProConnect X X X X

Pístní tyč Chromex Chromex Chromex MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife Extreme

Pouzdro
Tvrdo- 

chrom

Tvrdo- 

chrom

Tvrdo- 

chrom
MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife

Kyvná západka Standard Standard Standard CrushProof CrushProof CrushProof CrushProof

Sklopný podvozek TiltBack X X X X X X X

QuickReel X X X

Pneumatiky odolné proti defektu X

KOMPOZITNÍ
Trysky LP517 + LP621 LP517 + LP621 LP517 + LP621

Držák trysek RAC X - 246215 RAC X - 246215 RAC X - 246215

Pistole Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043

Filtr pistole (velikost otvorů) Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032

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

Nástroje X* X* X*

Ke každému nákupu u společnosti Graco 
náleží služby zákazníkům úrovně A+.

©2019 Graco Distribution BVBA  300713CS (rev.C)  03/19  Vytištěno v Evropě.
Veškeré ostatní názvy nebo značky jsou použity pouze pro účely označení a jsou obchodními značkami příslušných vlastníků. 

ULTRA® MAX II Elektrické bezvzduchové stříkací zařízení
pro profesionální malování

Všechna zařízení se expedují kompletní  
a připravená ke stříkání:

Chcete získat více informací? Prohlédněte si prospekt s úplným sortimentem příslušenství pro bezvzduchové stříkání 300672 CZ

Příslušenství
Využijte všech možností vašeho zařízení naplno s naším profesionálním příslušenstvím.


