
Akumulátorové vysokotlaké airless stříkací zařízení 

pro průmyslové aplikace tlaky až 280 bars

XFORCE™ HD

•  Profesionální airless stříkací zařízení pro nástřik barev a laků. Zaručuje dokonalý nástřik 
ve vysoké kvalitě a šetří materiál a rozpouštědlo.

•  Mobilita bez kompromisů, která zcela změní váš dosavadní způsob práce. 
Malé projekty, které dříve trvaly hodiny, nyní zaberou jen pár minut.

•  Zařízení je připraveno ke stříkání během několika sekund a dokáže nanášet nejběžnější 
ochranné nátěry v jediném tahu.

VÝHODY XFORCE HD



S představením XForce uvádí Graco® na trh 
další revoluční technologii, která zásadně 
změní zavedené způsoby nanášení barev 
v oblasti ochranných nátěrů.

XFORCE HD:
PERFEKTNÍ DOPLNĚK 
PRO VAŠE VELKÉ AIRLESS STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ

Ať už provádíte dokončovací úpravu laku, 

opravujete konkrétní místa nátěru nebo se 

chystáte nanést nátěr na malou oblast nebo 

drobný předmět, vaše práce bude vždy mnohem 

snazší! Nové zařízení XForce HD je určeno 

k nástřiku vysoce viskózních ochranných nátěrů 

a antikorozních materiálů.

S využitím osvědčené technologie ProSpray 

vám XForce přináší provedení profesionálního 

pístového čerpadla Graco, které se celé vejde do 

vaší ruky. Zaručí vám potřebný výkon a volnost 

při nanášení vysoce kvalitních airless nástřiků 

kdekoliv bude potřeba!

XForce HD je navrženo tak, aby odolalo těm 

nejtěžším pracovním podmínkám a dokončilo 

práci za všech okolností – RYCHLE a ÚSPORNĚ!

XFORCE™
 HD

VYUŽITELNÉ NÁSTŘIKY:

-  Epoxidové základové barvy a povlaky s vysokým podílem 

sušiny – až 100 %

- Barvy na bázi rozpouštědel i vodou ředitelné

-  Vrchní polyuretanové povlaky s vysokým podílem 

pevných složek

- Protipožární povlaky

- Vícesložkové povlaky

- Elastomery a mnohem více!

TYPICKÉ ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Pro nástřik malých ploch, opravu poškozených povrchů 

nebo úpravu povrchu matic, šroubů, přírub, potrubí, ventilů, 

rozvodných skříní, dveří, zárubní, žebříků, zábradlí, míst bez 

nátěru, opěrných ocelových prvků, dále pro dokončovací 

práce a mnohem více!

Zátka Twist-N-Seal

-  Umožňuje stohování více nádobek 

při větším objemu práce

-  Chrání před znečištěním a přetékáním

Systém nádobek Spray-Throw™

-  Systém víček a vložek na jedno použití o objemu 1,3 L výrazně eliminuje 

nutnost čištění

- Utěsněná nádobka chrání materiál a zároveň zabraňuje přetékání a úkapům

- Stříkat můžete pod jakýmkoli úhlem – dokonce vzhůru nohama!

Popruh pro přenášení s funkcí otáčení 360° ProSwivel

- Snadné přenášení z jednoho pracoviště na jiné

- Vyvážené provedení

ProConnect™

- Odpojení a montáž čerpadla bez nutnosti použít nářadí

- Umožňuje odpojení čerpadla během několika sekund!

- Nutné při práci s vysoce odolnými povlaky

Standardní RAC X™

Otočná tryska a držák

-  Kompatibilní s běžnými tryskami, 

držáky a nástavci Graco RAC®

-  Filtr trysky EasyOut™ zabezpečuje 

plynulost stříkání bez ucpávání 

trysek

Zemnící lanko 

7,6 m

Pokud používáte toto...   POTŘEBUJETE toto!

Materiály a aplikace

Sledujte naše videa 

o možnostech aplikace na: 

http://10.graco.eu.com
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Sada vysoce výkonných lithium-iontových baterií 28 V

-  Určené pro maximální výkon při stříkání nejnáročnějších materiálů

- Stříkání až 3,8 l na jedno nabití baterie

CO JE DOBRÉ VĚDĚT
Regulátor tlaku FullFlo™

-  Plně nastavitelný pro požadovanou kvalitu nástřiku

- Optimalizovaný pro silné i tenké vrstvy laku

- Přehledný ovladač

Výhody zařízení XForce HD

ŠETŘETE MATERIÁL - ROZPOUŠTĚDLO - ČAS
Svou schopností rychle vytvořit vysoce kvalitní 

jednovrstvý airless nástřik XForce HD eliminuje 
nutnost nanášení několika povlaků, která často 

doprovází používání štětců a válečků. Toto výkonné 

ruční stříkací zařízení také odstraňuje nutnost zbytečného 

plnění větších airless zařízení pro nástřik malých povrchů. 

Je to nejrychlejší způsob pro dokončení drobných prací 

a malých úprav. Práce, které dříve trvaly hodiny, lze 

nyní dokončit za několik minut - s úsporou času, peněz 

i materiálu.

* Test proveden na základě průměrných cen prací platných v USA a materiálových 

 nákladů ve výši 161 $.

ProGuard™

-  Zabudovaný systém ochrany trvale 

monitoruje provoz stříkacího zařízení

-  Duální LED dioda zajišťuje okamžitou 

zpětnou vazbu během stříkání

-  Automatické vypnutí stříkacího zařízení 

pro ochranu před přehřátím nebo 

nadměrným tlakem

! TIP
Rozšiřte svůj záběr s vysoce výkonnými nástavci 

a stříkací hlavou nastavitelnou v rozsahu 180°.

Výkonný motor bez uhlíků

Poskytuje vysokou 

výkonnost s dlouhou 

životnost

M = Materiál R = Rozpouštědlo

POŽADAVKY XForce HD Tradiční 

airless zařízení

Váleček/

Štětec

Rychlé nanášení

Jednovrstvý povlak

Vysoce kvalitní nástřik

Rychlé sestavení

Rychlé čištění

Snadné přenášení

proti

Tradičním airless zařízením

XForce HD ušetří 68 %/práce* XForce HD ušetří 75 %/práce*

Tradiční
airless zařízení

M 3,8 l

R 18,9 l

M 1,9 l

R 0,9 l

M 2,9 l

R 0,9 l

M 1,9 l

R 0,9 l
1 hodina

20 min. 20 min. 20 min.3 hodiny

XForce HD

Práce PráceMateriál/Spotřeba Materiál/Spotřeba

Váleček/
Štětec

XForce HD

Váleček/štětec

ÚSPORA

ÚSPORA



XFORCE HD
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GRACO BVBA • Fluid Handling Solutions

Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen

Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777

www.graco.com

Maximalizujte svou produktivitu již od začátku!

Váš autorizovaný distributor Graco:

Příslušenství XFORCE™ HD
Využijte své zařízení XForce HD naplno, používejte naše příslušenství XForce HD

Objednací číslo:  Evropská verze

UK/IT/DK/CH

Max. velikost trysky

Max. průtok

Použitelné pro rozpouštědlové i vodou ředitelné barvy

Max. tlak - bary (PSI)

2 Baterie - lithium-iontová jednotka 28 V

Nabíječka baterií

Nádobka na barvu

Technické specifikace

Filtry
Pro kvalitnější nástřik a menší ucpávání trysek

16P170  Šedý – 30 Mesh (10 kusů)

16P171  Černý – 60 Mesh (10 kusů)

16P172  Modrý – 100 Mesh (10 kusů)

Nástavce, tryska a držák nejsou součástí balení
Rozšiřte svoje možnosti ...

287019  10" prodlužovací nástavec s držákem trysek 

RAC X HandTite™

235486  Směrová tryska pro snadné nastavení stříkání 

v rozsahu 180°

Baterie - Sada výkonných lithium-iontových baterií 28 V
16P173  Sada výkonných lithium-iontových baterií 28 V

- Přidáním další baterie můžete realizovat zakázky s objemem 

 větším než 7,5 litru.

- Jedna plně nabitá baterie umožňuje při souvislém provozu 

 vystříkat 3,75 l.

- Doba nabíjení pro výkon na 80 % je 45 minut.

Nabíječka baterií
Přidáním další nabíječky zkrátíte prostoje, protože můžete nabíjet 

dvě baterie najednou. Nabíjecí proces sleduje a zobrazuje 

světelná kontrolka.

16P178  240 V nabíječka sady baterií 28 V

Konzervační kapalina Pump Armor™

Používejte kapalina Pump Armor, která pomáhá maximálně 

konzervovat zařízení(čerpadlo) pro další použití.

253574 1 litr

245133 3,8 litru

Čerpadlo XForce HD
16P164 Eliminuje časové ztráty tím, že máte záložní 

čerpadlo stále po ruce. Dokonce se vejde 

do transportního kufru!

 Náhradní balení čerpadla zahrnuje:

 Samostatné čerpadlo (bez trysky, 

pohonné jednotky nebo nádobky)

Víčka, vložky, zátky a nádobku
16P165  Víčka a vložky Spray-N-Throw (po 25 kusech)

16P166  Víčka Spray-N-Throw (25 kusů)

16P167  Zátky Twist-N-Seal (6 kusů)

16P169  Nádobka

Základní sada XForce HD
16P168 Umožní vám mít v zásobě až 7,6 litru 

materiálu připraveného k okamžitému 

a nepřetržitému stříkání.

Zahrnuje: Filtry (6 ks) - Víčka (25 ks) - Vložky (25 ks) - 

Nádobky (5 ks) - Zátky (6 ks)

ROZSAH DODÁVKY

Zařízení XForce HD je dodáváno kompletní, 
připravené k okamžitému uvedení do provozu!
XForce HD zahrnuje:
- otočnou trysku a držák RAC X™ 517
- (2) lithium-iontové bateriové jednotky 28 V
- nabíječku lithium-iontových baterií 28 V
- (6) víček Spray-N-Throw
- (6) vložek Spray-N-Throw
- odolný transportní kufr
- zemnící lanko a popruh pro přenášení
- zátku Twist-N-Seal
- (2) nádobky

† Patenty Graco: Část č. 16N654 Patent v řízení

XFORCE HD

16N655

16P692/16P693/16P694/16P695

0,009" - 0,025"

Tovární nastavení

Vysoké zatížení

276 (4000)

16P173

16P178

1,3 l (44 oz)


