
ULTRA® MAX II  
Eldrivna högtryckssprutor  
för yrkesmässig användning

ARBETA SMARTARE Effektivisera din verksamhet med Bluelink™: Håll reda på din sprutas 
kondition och din färgförsörjnihyng.

BEKVÄMT,KONTROLLERAT OCH MED ÖVERLÄGSEN YTKVALITET: Arbeta bekvämt med 
ProContractor PC-pistolens innovativa konstruktion.

TILLFÖRLITLIGHET VARJE DAG Graco Endurance, branschens bästa pump har blivit ännu bättre 
med™ 2, Vortex (Extreme) Maxlife™ på serierna ProContractor och Ironman & Quikpak™.

LITA PÅ GRACO NÄR DET GÄLLER DITT JOBB OCH RYKTE

ULTRA® MAX II 695 / 795 / 1095 STANDARD OCH PROCONTRACTOR - ULTRA® MAX II 1095 IRONMAN

Målare - yrkesmässig högtryckssprutning

Industristandard inom högtryckssprutning av färg



Elektriska högtryckssprutorULTRA® MAX II
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Det finns inget som Gracos elektriska sprutor

Gracos Ultra Max färgsprutor ger tillförlitlig sprutning, prestanda och produktiviteten 
som du söker. Hundraprocentigt utprovade på fabriken och i fält är de säkra 
investeringar som backas upp av heltäckande garantier.

Välj rätt färgspruta med den storlek och de funktioner som du behöver för att få 
jobbet ordentligt gjort varje gång.

STANDARDSERIE:
Tillförlitlighet för nyproduktion och renovering

PROCONTRACTOR-SERIEN:
Arbeta smartare för att avsluta fler stora bostads- och 
kommersiella jobb

IRONMAN-SERIEN:
För de tuffa, stora kommersiella och industriella jobb

ÄR DU OSÄKER PÅ VILKEN SPRUTA SOM PASSAR FÖR DINA BEHOV?  
PRATA MED GRACOS EXPERTER OCH FÅ SVAR PÅ FÖLJANDE FRÅGOR:

• Hur många liter per vecka kommer du att spruta?

• Vilken slanglängd behöver du?

• Hur många pistoler kommer du att använda och med vilka munstycksstorlekar?

• Vilken typ av material ska du spruta?

• Vilka arbeten kommer du att utföra?

Med sitt expertkunnande ser de till att du väljer rätt Ultra Max-spruta för varje arbete.

för proffs

ENKLASTE UNDERHÅLLETEFFEKTIVISERA DIN VERKSAMHET  
MED BLUELINK-APPEN

DE HÅLLABARASTE PUMPAR  
SOM NÅGONSIN BYGGTS



graco.com/bluelink

•  Var alla sprutor finns och deras 
dagliga produktion

•  Om arbetet utförs enligt schema och 
eventuella problem som arbetarna  
på plats kan ha

•  Om sprutorna underhålls korrekt 
och eventuella kommande 
underhållsbehov

•  Om det behövs material och 
förnödenheter

Alla ULTRA MAX electric-sprutor 
dra fördel av denna nyskapande 
styrningsapplikation, där 
entreprenören från valfri plats 
kan se:

EFFEKTIVISERA DIN VERKSAMHET MED BLUELINK™:

Lokala trafikkostnader kan tillkomma

LADDA NED DEN KOSTNADSFRIA
BLUELINK-™ APPEN

Gå in på www.graco.com/BlueLink
och välj BlueLink™

Appen finns för iOS och Android

ULTRA® MAX II

FÖLJ ALLA
SPRUTOR

SE HUR ARBETET
FRAMSKRIDER

MAXIMERA
DRIFTTIDEN 

Utarbeta  
underhållsscheman  
och få påminnelser 

Försäkra dig om  
att sprutan är redo  

för uppgiften

Produktionsfakta och  
rapportering  

från valfri plats

Försäkra dig om  
att nödvändigt material  

kommer fram i tid

Följ upp exakt position och 
produktion per timma

Färre resor  
till arbetsplatserna

Nu kan du hålla koll på alla sprutor och veta var de finns samt  
se deras produktion per timme. Du kan följa hur arbetet framskrider  
och se till att nödvändigt material kommer fram i tid.

Maximera sprutningstiden genom schemalagt underhåll och få 
påminnelser om underhållstidpunkter.

INGA MÅNADSAVGIFTER

BlueLink™ Styrapplikation
Det enkla sättet att styra din sprutverksamhet



Endurance™ pumpar: 
Nya nivåer för hållbarhet

ULTRA MAX elektriska sprutor har 
Endurance™-pumpar, markna-
dens tåligaste och tillförlitligaste 
pumpar med minst dubbelt så 
lång livslängd som det näst bästa 
märket.

Deras V-Max Blue-packningar ger 
bättre sprutprestanda medan den 
nya MaxLife™ EXTREME-ytbe-
handlingen ger lång livslängd och 
lägsta ägarkostnad.

Endurance™-pumpar kan an-
vändas för sprutning av ett brett 
sortiment material tack vare över-
dimensionerade kanaler som ger 
maximal prestanda. 

Dessutom medger dess modulära 
uppbyggnad enkla reparationer 
tack vare pumpdemonteringssys-
temet ProConnect, QuikAccess in-
loppsventilen och QuikPak V-Max 
Blue kassettpackningar.

De bästa har blivit bättre

Serierna ProContractor och IronMan drar fördel av Endurance  
Vortex-pumpen där en konstruktion med roterande spiral 
eliminerar sidobelastningar.

Överdimensionerade vätskekanaler ger högt flöde som 
roterar kolven med jämn förslitning samt en längre livslängd. 
Pumpen utnyttjar 360-graders slityta som ger exceptionellt 
lång livslängd.

Endurance™ Vortex-pump

Endurance™ Vortex MaxLife™
EXTREME-pump

MaxLife™-beläggningen på ProContractor och IronMan 
ger sex gånger så lång packningsslivslängd. Pumpstången 
i EXTREME MaxLife har den hållbaraste slitytan någonsin 
tack vare en nötningstålig komposit, som ger tre gånger så 
lång stånglivslängd som MaxLife.

Endurance  
Chromex™ -pump

Endurance Vortex  
MaxLife pump

Endurance Vortex 
MaxLife Extreme-pump

ULTRA® MAX II Elektriska högtryckssprutor
för proffs

Håller dubbelt  
så länge som  

konkurrerande pumpar

Tre gånger  
så lång livslängd –  

ger branschens  
lägsta ägarkostnad

Sex gånger så lång tid 
mellan ompackningar
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Standardserie

Arbeta smartare och måla större projekt 
och komersiella arbeten

Större målningsarbeten kräver den beprövade kvaliteten och prestanda som Gracos 
större elektriska sprutor i standardserien ger för att klara av jobben bra och i rätt tid.

Contractor PC-pistol
•  Bästa ytkvaliteten med  

de gröna lågtrycksmunstycken (LP)
•  Jobba snabbare utan att bli trött
•  Lättast, med minst avtryckarmotstånd och med 

justerbar avtryckslängd
• Nålbyten utan verktyg med ProConnect-kassetten

MaxPower™ borstlös likströmsmotor
• Borstlöst utförande ger prestanda med livstidsgaranti

Advantage Drive™

• Kraftig, tystgående precisionsväxel ger lång livslängd

• Livstidsgaranti!

Easy-Out™ pumpfilter
•  Den stora filterytan på 19,5 kvadrattum 

minskar risken för stopp i munstycket och ger 

högkvalitetsfinish.

• Vertikal filterdemontering innebär mindre kladd 

Kraftig luftningsventil
• Underhållsfri konstruktion som tål högtryckstömning

WatchDog™ pumpskydd
• Stänger av färgmatningen när färgen tar slut

• Förhindrar att pumpen körs torr

•  Minimerar materialförlust och kladd om slangen går 

sönder

FastFlush™ 2
•  Kör motorvarvtalet snabbare än någonsin och få sex 

gånger snabbare rengöring med halva vattenmängden
• Tvätta mindre och spruta mer

BlueLink™ Styrapplikation
•  Mät produktionen för alla jobb - när du vill  

från valfri plats!
•  Följ upp flera jobb och visa totala framskridandet
•  Bara fakta! Utnyttja data för framtida offerter och 

underhållsintervall för utrustningen

SmartControl™ 4.0 med ProGuard
•  Ger bästa ytkvaliteten och lägsta dödbandet vid alla tryck 
•  ProGuard skyddar mot spänningstoppar och dålig 

elektrisk matning

Endurance™ pump
•  Chromex stång, foder av rostfritt stål och V-Max 

Blue-packningar ger dubbelt så lång livslängd som 
konkurrenternas

• V-Max Blue-packnngar med lång livslängd
•  QuikPak för enkla modulära reparationer – packa om 

hela pumpen på två minuter
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Endurance™ Vortex MaxLife™ pump
•  Med banbrytande MaxLife™-beläggning som ger längre 

livslängd – sex gånger längre tid mellan ompackningar
•  Nyskapande Vortex-teknik med roterande stång som 

roterar kolven och ger längsta livslängden med jämnt 
och konstant belastning

QuikReel™ slanghanteringssystem  
med 15 meter slang
•  Slangstyrning eliminerar vridning, knäckning och ihop 

ringling vid enmansdrift
•  Slangen är alltid påkopplad!
•  Använd bara så mycket slang som behövs – resten är 

kvar på vindan

ProContractor-serie

Arbeta smartare och måla större project-
och komersiella arbeten

Skäm bort dig själv om du vill ha mer än standard. Välj den uppgraderade 
ProContractor-versionen. Allt bra från standardserien och mycket mer! 

Upplev Gracos unika egenskaper så att du och din personal kan jobba smartare 
och måla utan att bli trötta. 

Sprutorna i ProContractor-serien 
har också alla egenskaper som 
i standardserien:

• NYTT BlueLink jobb- och sprutstyrningsapp 

• NYTT SmartControl 4.0 med ProGuard

• NYTT FastFlush 2

• NYTT  Contractor PC-sprutpistol

• Easy Out filterrör

• Precision Advantage drivning

• MaxPower motor

• Kraftig luftningsventil

• Kraftig och hållbar vagnkonstruktion

Ljusstark LED-skärm
Skydda och övervaka din investering enklare med 
lättläst LED-skärm som visar jobb/livslängd/liter och 
självdiagnostiken

ProConnect™ 2
• Eliminerar kostsamma avbrott i arbetet
• Snabbt och enkelt pumpbyte - på arbetsplatsen
• Nålfri konstruktion kräver inga verktyg

Crush-Proof inloppsfilter
• Extremt hållbart, tål de hårdaste av smällar



graco.com/electricsprayers

För tunga, större komersiella arbeten även inom industrin

Om du behöver mera kraft, mera hållbarhet, längre livslängd ska  
du välja ULTRA MAX 1095 IronMan. Klarar tuffa arbetsförhållanden 

Färgsprutorna i IronMan-serien är byggda för att dag efter dag klara  
av hårda krav på stora arbetsplatser! Längsta pumplivslängden hittills,  
få aldrig mer punktering!

Serie IronMan

Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME-pump

•  Med banbrytande MaxLife Extreme-teknik som ger 
den längsta livslängden av alla sprutor

•  Roterande kolv ger jämnt slitage – jämn och konstant 
belastning för längsta livslängd

•  QuikPak för enkla modulära reparationer – packa om 
hela pumpen på två minuter

Sprutorna i IronMan-serien har också  
alla egenskaper som i standardserien:

• NYTT BlueLink jobb- och sprutstyrningsapp 

• NYTT SmartControl 4.0 med ProGuard

• NYTT FastFlush 2

• NYTT  Contractor PC-sprutpistol

• Easy Out filterrör

• Precision Advantage drivning

• MaxPower motor

• Kraftig luftningsventil

• Kraftig och hållbar vagnkonstruktion

ProConnect™ 2

• Eliminerar kostsamma avbrott i arbetet
• Snabbt och enkelt pumpbyte - på arbetsplatsen
• Nålfri konstruktion kräver inga verktyg

Crush-Proof inloppsfilter

• Extremt hållbart, tål de hårdaste smällar

Punkteringssäkra däck

• Lätt och hållbar kompositfälg
•  Däcken kan inte punkteras av spikar, skruvar och 

annat vasst skräp



Tekniska data

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

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.

Modellnamn: ULTRA MAX II
STANDARD

ULTRA MAX II
PROCONTRACTOR

ULTRA MAX II
IRONMAN

695 795 1095 695 795 1095 1095

SPECIFIKATIONER

Artikelnummer: EU 230 V 17E632 17E639 17E646 17E635 17E642 17E647 17E650

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

Artikelnummer: UK - 110V 17E634 17E641 - 17E637 17E644 - -

Max. munstycksdimension: (1 pistol) 0,031" 0,033" 0,035" 0,031" 0,033" 0,035" 0,035"

Max. munstycksdimension: (2 pistoler) 0,023" 0,025" 0,027" 0,023" 0,025" 0,027" 0,027"

Max. Flöde - l/min (gpm) 3.6 (0.95) 4,1 (1.1) 1,2 (4,5) 3,6 (0,95) 4,1 (1.1) 1,2 (4,5) 1,2 (4,5)

Max. Tryck - bar (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Motorns märkeffekt - 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)

Temperaturinställning
Vikt - kg (lbs) 43 (94) 45 (98) 55 (120) 50 (111) 52 (115) 141 (64) 56 (121)

EGENSKAPER
BlueLink X X X X X X X

SmartControl med ProGuard 4.0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

LED-display X X X X

Manometer, hydraultryck X X X X

FastFlush X X X X X X X

WatchDog X X X X X X X

Endurance-pump
X X X

Endurance 

Vortex

Endurance 

Vortex

Endurance 

Vortex
Endurance Vortex

ProConnect X X X X

Kolvstång Chromex Chromex Chromex MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife Extreme

Hylsa Hårdför- 

kromning

Hårdför- 

kromning

Hårdför- 

kromning
MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife

Stenfälla Standard Standard Standard CrushProof CrushProof CrushProof CrushProof

TiltBack X X X X X X X

QuickReel X X X

Punkteringssäkra däck X

UPPBYGGNAD
Sprutmunstycken LP517 + LP621 LP517 + LP621 LP517 + LP621

Skydd RAC X - 246215 RAC X - 246215 RAC X - 246215

Pistol Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043

Pistolfilter (mesh) Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032

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

Verktyg X* X* X*

Varje inköp från Graco  
levereras komplett med  
bästa möjliga kundservice

©2019 Graco Distribution BVBA  300713SV (rev.C)  03/19  Tryckt i Europa.
Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare. 

ULTRA® MAX II Elektriska högtryckssprutor
för proffs

Alla enheter levereras kompletta  
och klara för användning:

Söker du mer information? Läs vår broschyr om Airless tillbehör, 300672

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


