
         

FINISHPRO™ II 295 - FINISHPRO™ II 395 PC - FINISHPRO™ II 595 PC PRO

Kompaktní vysoce výkonná stříkací zařízení se vzduchem  
i pro bezvzduchové stříkání s integrovaným kompresorem - záruka špičkové

•	2	v	1:	zařízení	kombinuje	výhody	bezvzduchového	stříkání	a	stříkání	se	vzduchem	-		
špičková	kvalita	při	vysokém	objemu	a	nízkém	tlaku	rychlostí	bezvzduchového	stříkání,	bez	nutnosti	ředění

•	Integrovaný	„ekologický“	kompresor	SmartComp™	-	pracuje	pouze	tehdy,	když	je	potřeba	vzduch:		
šetří	energii,	snižuje	opotřebení	a	hlučnost

•	Díky	systému	rychlé	výměny	čerpadla	ProConnect™	můžete	dokončit	každou	práci,	každý	den

HLAVNÍ VÝHODY

FinishPro™ II PC Pro



 

SmartComp™ – výkonný integrovaný kompresor
Po	zapnutí	zařízení	natlakuje	kompresor	systém	SmartComp™	
za	necelou	minutu.	Kompresor	se	aktivuje	spouští	pistole.
-		Pokud	neprovádíte	stříkání,	kompresor	neběží,		

čímž	se	snižuje	hlučnost	na	pracovišti
-		Automatické	vypínání	kompresoru	prodlužuje	jeho	životnost	

a	snižuje	spotřebu	elektřiny
-	Exkluzivní	vypouštění	tlaku	zajišťuje	tišší	provoz

Dokončíte každou práci každý den!
FinishPro™ II PC Pro

Zařízení	FinishPro	je	ideální	pro	velké	zakázky	vyžadující	velmi	kvalitní	
rozprášení.

Zařízení	FinishPro	bylo	testováno	a	doporučeno	pro	nanášení	širokého	
spektra	 laků,	 lazur,	 základových	 barev,	 emailových	 barev,	 mořidel	
a	akrylátových	interiérových	barev	přímo	z	nádoby.

Jedná	 se	 o	 ideální	 zařízení	 pro	 renovace	 stolů,	 skříní,	 nábytku,	
osvětlovacích	těles,	oken,	dveří,	plotů,	dřevěných	obložení,	schodů,	pro	
natírání	stěn,	podlah,	stropů,	podhledů	apod.

Materiály a aplikace

Řada elektrických stříkacích zařízení pro velmi 
kvalitní rozprášení FinishPro™ II nabízí inovační 
vlastnosti v přenosném kompaktním systému 
airless stříkání s přídavným vzduchem. Všechna 
stříkací zařízení jsou vybavena mimořádně lehkou 
pistolí G40™, sadou hadic Super-Flex™, integrovaným 
kompresorem a pístovým čerpadlem s osvědčenou 
technologií Graco.

Stříkací zařízení 2 v 1, které stačí „zapojit a stříkat“
Z	 technologie	 bezvzduchového	 stříkání	 přejdete	
na	 stříkání	 se	 vzduchem	 jedním	 pohybem	
přepínače.	Stříkání	v	režimu	se	vzduchem	využívá	
optimální	vzduch,	který	je	dodáván	inteligentním	
kompresorem,	jenž	pracuje	pouze	tehdy,	když	je	to	
potřeba,	čímž	šetří	elektřinu	a	snižuje	opotřebení.

Zařízení	FinishPro™ II 295	je	určeno	pro	příležitostné	
práce,	menší	dílny	a	domácí	kutily.

Modely	FinishPro™ II 395 PC	a	595 PC Pro,	předsta-
vující	 skutečně	2	stříkací	 zařízení	v	1,	umožňují	
provádět	vysoce	kvalitní	nástřik,	stejně	jako	čistě	
bezvzduchové	stříkání	stěn	a	stropů	s	minimálními	
postranními	přestřiky	u	bytových	i	komerčních	pro-
jektů.	Obě	stříkací	zařízení	 jsou	vybavena	systé-
mem	pro	snadnou	výměnu	čerpadla	ProConnect™.

Model	 FinishPro™ II 595 PC Pro	 má	 bezúdržbový	
bezuhlíkový	 motor.	 V	 kombinaci	 se	 systémem	
čištění	 FastFlush™	 má	 toto	 zařízení	 dostatek	
výkonu	 (2,6	 l)	na	stříkání	 i	mnoha	exteriérových	
barev.
Je	ideální	pro	velké	komerční		
projekty	v	kombinaci		
s	příležitostným	nanášením		
fasádových	barev.

SmartControl™ 2.5
se systémem FastFlush™

-	 	Digitální	displej	zobrazuje	tlak,		
počet	litrů	a	hodiny

-		Digitální	mozek,	proměnlivé	nastavení	tlaku,	
ovládání	stříkacího	ventilátoru	a	dalších	funkcí

-		Chybová	hlášení	a	diagnostika,		
ideální	pro	sledování	z	důvodů	údržby

-	Systém	FastFlush™	pro	vysokoprůtokové	čištění	
funguje	rychleji	a	výrazně	zkracuje	dobu	čištění

Integrovaný box na nářadí
Praktický	prostor	pro	ukládání	nářadí,		

trysek,	filtrů	a	příslušenství	přímo	tam,		
kde	je	potřebujete	nejvíc.	

(netýká se modelu FinishPro II 295)

Podívejte	se	naše	video  
zachycující aplikaci	na	adrese:		

http://16.graco.eu.com



 Sada hadic Super-Flex™

Zvyšuje	pružnost	a	usnadňuje	manipulaci.	
Umožňuje	pracovat	v	těsných	prostorách	
a	pomáhá	zvýšit	kvalitu	nástřiku.
-	Soustřeďte	se	na	práci,	ne	na	nástroj!

CO JE DOBRÉ VĚDĚT
AIRLESS S PŘÍDAVNÝM VZDUCHEM  
versus AIRLESS

AIRLESS
Při stříkání v režimu airless je kapalina dopravována 
z nádoby na barvu do pistole jednoduše tak, že se 
vyvine tlak na barvu (160 - 230 barů).

Vysokotlaké stříkání je rychlé a nevyžaduje téměř 
dodatečné ředění barev.

VÝHODA

Při stříkání v režimu airless s přídavným vzduchem 
dochází k dodatečnému zjemnění paprsku na 
okrajích, lepší kontrolu, vyšší účinnost... a méně 
postranních přestřiků, to vše při prakticky stejné 
rychlosti jako u klasického airless stříkání.
Potřebujete dosáhnout vyšší rychlosti nástřiku?
Přepnutím	jediného	přepínače	se	zařízení		
pro	dokončovací	práce	promění		
v	bezvzduchové	stříkací	zařízení.

VÝHODA

AIRLESS S PŘÍDAVNÝM VZDUCHEM
Při stříkání v režimu airless s přídavným vzduchem 
je materiál dodáván do pistole pod nižším tlakem 
než v tradičním režimu airless (50 - 110 barů) a je 
tryskou částečně atomizován. Plné atomizace se 
dosahuje přidáním malého množství vzduchu po 
okrajích nástřikového kužele.

Charakteristiky

Dojde-li	k	jakékoli	závadě,	můžete	čerpadlo	

snadno	vyměnit	ve	3	krocích	SAMI.

Nemusíte ztrácet čas ani peníze  
na práci na opravách čerpadla.

Rychlá výměna čerpadla
-		Na	výměnu	v	terénu		

stačí	1	minuta
-		Můžete	stříkat,	místo	abyste		

čekali	na	servisní	zásah
-		Nemůžete	ztratit		

žádné	čepy	ani	díly!

Pistole G40™

-	Mimořádně	lehká
-	Pistolový	filtr	integrovaný	do	pistole	minimalizuje	ucpávání	trysky
-	Vzduchový	regulační	ventil	je	integrován	do	pistole
-	Hubice	trysky	s	plochou	tryskou,	mimořádně	jemná	práce	s	malými	postranními	přestřiky
-	Konverzní	sada	trysek	RAC	pro	stříkání	barvy	na	stěny

(standardně u modelů FinishPro II PC 395 a FinishPro II PC Pro 595; volitelně u modelu FinishPro II 295)

Filtr pistole

! TIP

S	připravenou	náhradní		
tryskou	budete	vždy		
připraveni	práci	dokončit!

Povolte úchytnou 
matici

Otevřete dvířka a 
demontujte čerpadlo

Odpojte hadici  
a sací trubku
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Charakteristiky
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Zvyšte kvalitu Vámi prováděných prací. Zvyšte kvalitu finálního povrchu

Příslušenství pro modely FinishPro™ II
Využijte všech možností zařízení,  
aby pracovalo naplno s naším profesionálním příslušenstvím

Pistole G40™

Regulace	vzduchu,	průtoku	a	ventilátoru,	pistolový	filtr	100	mesh,	tryska	a	držák	trysek
262932		Plochá	tryska	AAM309	(s	regulací	ventilátoru)
262929		Tryska	RAC	FFA210	(bez	regulace	ventilátoru)

Sada kapalinové a vzduchové hadice Super-Flex™

Včetně	2m	pružné	koncové	hadice
24U578		7,5	m	 24U579		15	m

Kapalinové a vzduchové hadice
Pistole	G40,	tryska,	pružná	koncová	hadice,	sada	kapalinové	a	vzduchové	hadice	Super-Flex™

24V155		 Dodává	se	s	262932	+	24U578
24V156		 Dodává	se	s	262929	+	24U579

Pružná koncová hadice Super-Flex™

278750		1/8"	x	2	m	(kapalinová)

Ochrana hadice Flex Wrap
24U576		7,5	m	 24U577		15	m

ProGuard™+
24W090		230V,	CEE	7/7,	shuko
24W755		230V,	IEC320,	multicord

Blistr - spodní čerpadlo ProConnect
17C489	 Blistr,	určeno	pouze	pro	modely	FinishPro	II	395	PC		

a	FinishPro	II	595	PC	Pro

Sestava gravitačního zásobníku 5,7 l
24B250		Gravitační	zásobník

Prodlužovací nástavce trysek RAC X™

287019		25	cm
287020		40	cm
287021		50	cm
287022		75	cm

Systém JetRoller™ s prodloužením o 0,5 m pro velké zatížení
s pistolí Inline™ bez pistole Inline™

24V490	 váleček	18	cm	 24V492	 váleček	18	cm
24V491	 váleček	25	cm	 24V493	 váleček	25	cm
232123	 Prodloužení	1	m	pro	velké	zatížení

Prodloužená pistole CleanShot™ RAC X™

287026		90	cm	 287027		180	cm

Trysky a držáky
FFAXXX		 Zelená	tryska	RAC	X	na	dokončovací	práce
PAAXXX		Modrá	tryska	RAC	X	pro	produktivní	airless	

profesionální	práce
AAMXXX		Plochá	tryska	AA	s	tělem	SST

Filtry
Pistolové filtry G40 (balení po 5)
224454		60	mesh	 224453		100	mesh
FinishPro II 295
257094	 Filtr	Inline	Easy	Out,	40	mesh
Hlavní filtr FinishPro II 395/595 Easy Out™

246384		60	mesh,	černý	 246382		100	mesh,	modrý
246383		200	mesh,	červený
FinishPro II 295/395/595
246385		Sítko	sací
Sítkový vzduchový filtr k jednorázovému použití
127465		Jeden	 24U981		Balení	po	5	kusech
24U982		Balení	po	25	kusech

Různé
288839		Vzduchová	krytka	G40	RAC	X
288514		Konverzní	sada	(RAC	na	plochou)
24U616		Konverzní	sada	(plochá	na	RAC)
249256		Držák	trysky	pro	plochou	trysku	AAM
249180		Vzduchová	krytka	pro	plochou	trysku	AAM

Technické specifikace

VŠECHNA ZAŘÍZENÍ SE DODÁVAJÍ S integrovaným kompresorem, pistolí G40™  
(včetně vzduchové krytky a trysky), sadou kapalinové a vzduchové hadice Super-Flex™  
(včetně pružné koncové hadice) a možností namotání pružné hadice. FinishPro II 595 PC Pro 

17C423 / 17C358
—

230	(3300)	
2,6	(0,68)

0,027"
51	(112)

1,4	bez	uhlíků	/	4000
3,2	cfm	při	35	psi

Plochá	tryska	a	držák	trysky
✓

AAM309	/	FFA210	/	PAA517
1/4"	x	15	m	+	1/8"	x	2	m
3/8"	x	15	m	+	1/4"	x	2	m

	✓	/	✓	/	✓	/	✓
100/100

2,5

FinishPro II 395 PC 
17C418 / 17C421

17C320
230	(3300)	

2,0	(0,47)
0,023"

50	(110)
7/8	TEFC	s	uhlíky	/	4000

3,2	cfm	při	35	psi
Plochá	tryska	a	držák	trysky

✓

AAM309	/	FFA210	/	PAA517
1/4"	x	7,5	m	+	1/8"	x	2	m
3/8"	x	7,5	m	+	1/4"	x	2	m

	✓	/	✓	/	—	/	—		
100/100

1,0

FinishPro II 295 
24U061 / 24U062

—
207	(3000)	

1,3	(0,34)
0,017"
31	(68)

1/2	s	uhlíky	/	3000
3,2	cfm	při	35	psi

Plochá	tryska	a	držák	trysky
—

AAM309
1/4"	x	7,5	m	+	1/8"	x	2	m
3/8"	x	7,5	m	+	1/4"	x	2	m

—	/	—	/	—	/	—
100
—

Objednací čísla:	 	pro	verze	EURO	/	Multicord	(230	V)	
verze	pro	Velkou	Británii	(110	V)

Max.	pracovní	tlak	v	barech	(PSI)
Max.	průtok	kapaliny	-	l/min.	(gpm)
Max.	velikost	trysky	-	1	pistole
Hmotnost	-	kg	(lbs)
Výkon	motoru	-	HP	(stejnosměrný)	/	minimální	výkon	generátoru	-	W
Výkon	kompresoru
Charakteristiky:	Pistole	G40™

	 Konverzní	sada	pro	plochou	trysku	-	RAC™

	 Trysky
	 Kapalinová	hadice	+	kapalinová	pružná	koncová	hadice
	 Vzduchová	hadice	+	vzduchová	pružná	koncová	hadice
	 SmartComp™	/	ProConnect™	/	FastFlush™	/	Sada	odlučovače	vody
	 Pistole	/	Filtr	čerpadla	-	mesh
	 Typ	SmartControl™


