
HVLP TurboForce™ II

•  Natryskiwanie w dowolnym kierunku dzięki technologii FlexLiner™

•  4 x wyższa produktywność

•  Mniejszy hałas i dłuższy okres eksploatacji turbiny dzięki funkcji start/stop na pistolecie

ZALETY URZĄDZENIA

Przenośne turbiny niskociśnieniowe 
z innowacyjnym pistoletem EDGE™ II

Painter - Fine Finish Applications
HVLP TurboForce™ II 7.0 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.0 Standard  
HVLP TurboForce™ II 9.5 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.5 ProComp



HVLP

1.  Zdemontuj przednią 
głowicę rozpylającą 
i dyszę.

2.  Przesuń język spustowy 
do zwolnienia iglicy.

3. Wyciągnij iglicę.

Technologia turbiny 
niskociśnieniowej 
z doskonałą kontrolą

➤ RÓŻNE MODELE
  Teraz urządzenia natryskowe 

Graco HVLP są dostępne w kilku 
różnych modelach – Standard, 
ProContractor i ProComp.

➤ SZEROKI WYBÓR MATERIAŁÓW
  Doskonałe rozpylanie najszerszego 

wyboru materiałów.

➤ WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ
  Urządzenia natryskowe Graco 

HVLP są najlepiej działającymi 
i najtrwalszymi urządzeniami 
natryskowymi typu HVLP na rynku.

Łatwa konfiguracja
Szybko rozłączalne iglice objęte ochroną 
patentową
-  Wymieniaj iglice od przodu pistoletu,  

jednym kliknięciem
-  Łatwa wymiana, łatwe czyszczenie 

bez narzędzi

- Szybka regulacja z obrotem 360° i wskaźnikiem ułatwia powtarzalne ustawienia natrysku
- Prosta regulacja przepływu materiału i powietrza jednym elementem

Doskonała kontrola
Niezależna regulacja przez użytkownika
- Kontrola objętości materiału
- Sterowanie przepływem powietrza
- Regulacja szerokości strumienia natrysku

Regulowana głowica rozpylająca
3-pozycyjna regulacja szybko zmienia 
strumień natrysku

4 x wyższa produktywność
Wykonaj to samo zadanie cztery razy szybciej
-  Nowa, niespotykana konstrukcja głowicy rozpylającej czterokrotnie 

zwiększa przepływ materiału w każdej iglicy

Worki systemowe FlexLiner
Natryskuj w dowolnym kierunku, nawet do  
góry dnem Zmiana koloru w kilka sekund,  
bez rozlewania Łatwe czyszczenie
-  Wkładki wyrzucasz lub używasz wielokrotnie –  

decyzja należy do Ciebie
-  Brak uciążliwego w czyszczeniu przewodu ssącego
Używaj kubka jako puszki do przechowywania farby
-  Odkręć kubek, zakręć zakrętkę i przechowuj go  

w samochodzie

WCZEŚNIEJ TERAZ

SzerokoWąsko

STRUMIEŃ PIONOWY
szerokość 2,5 cm – 20 cm (1 cal – 8 cali)

STRUMIEŃ OKRĄGŁY
średnica 0,3 cm – 10 cm (1/8 cala – 4 cale)

STRUMIEŃ  
POZIOMY
szerokość 2,5 cm – 20 cm  
(1 cal – 8 cali)

Niepowtarzalna technologia TurboForce™ II  
do profesjonalnego wykonywania dokładnych wykończeń

Pistolet EDGE™ II
Pojedynczy element 
regulujący objęty  
ochroną patentową
-  Łączy regulację  

przepływu materiału 
i powietrza w jednym 
prostym elemencie



Turbina SmartStart™

➤  Automatyczne rozłączanie w czasie przerw – urządzenie nie pracuje,  
kiedy nie natryskujesz

➤ Niższy poziom hałasu w miejscu pracy oznacza mniejsze zmęczenie

➤  Automatyczne rozłączanie spowalnia nagrzewanie się i wydłuża okres eksploatacji turbiny

Większa autonomia 
natryskiwania –  
mniejsze zmęczenie!

Zdalny kubek
➤  W konfiguracji ProComp możesz 

natryskiwać, nie podłączając 
kubka do pistoletu

➤  Natryskuj przy użyciu kubków lub 
zbiorników ciśnieniowych o maks. 
pojemności 10 litrów

System TurboControl  
z wyświetlaczem LED
Ustawiaj prędkość turbiny TurboForce  
według potrzeb
➤ Spowolnione nagrzewanie się
➤ Cichsza praca
➤ Dłuższy okres eksploatacji turbiny
➤ Węże dłuższe o 50%

Mniejszy rozmiar  
i mniejsza masa
Łatwe przemieszczanie w obrębie 
miejsca pracy – wykonuj pracę 
łatwiej i szybciej
➤ 50% mniejszy
➤ 30% lżejszy
➤  Solidna obudowa ze stali 

nierdzewnej chroni turbinę 
w czasie transportu

Wiodący w branży system 
podwójnej filtracji
Wysoka wydajność filtracji 
dzięki zastosowaniu filtra 
motoryzacyjnego.
Większa skuteczność od filtrów 
piankowych i tradycyjnych 
papierowych, które są stosowane 
w większości urządzeń HVLP.

Wąż pneumatyczny Super-Flex™

- 15% lżejszy od innych wiodących marek = lepsza kontrola nad pistoletem
- Długość 6 m (seria Standard)
- Długość 9 m (seria ProContractor)
- Podłączenie bez użycia narzędzi

Skrzynka narzędziowa
-  Oddzielnie miejsce do przechowywania 

dodatkowych iglic i dysz

Zintegrowany uchwyt 
na pistolet i kubek
- Przytrzymuje nieużywany pistolet
-  Ułatwia napełnianie farbą 

bez rozlewania

PISTOLET EDGE™ II PLUS
-  Pełna kontrola dzięki niezależnej regulacji objętości materiału,  

przepływu powietrza i szerokości strumienia natrysku
- 4 x wyższa produktywność
- Worki systemowe FlexLiner

(Złożony wniosek patentowy)

Seria ProComp
Łącz węże do maksymalnej długości 
18 metrów.



HVLP

Akcesoria
Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów:

Parametry techniczne
Dostarczane urządzenia są gotowe do natryskiwania:
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Pistolety
17P481 Pistolet HVLP EDGE II, blokada spustu z kubkiem 

Flex-Liner (kubek, wkładka, pokrywa, worek FlexLiner)

17P483 Pistolet HVLP EDGE II Plus, pełna kontrola z kubkiem 
FlexLiner 1 l (kubek, wkładka, pokrywa, worek FlexLiner)

17P654 Pistolet HVLP EDGE II ProComp

Przedłużka pistoletu (30 cm)
17P491 Przedłużka pistoletu HVLP EDGE II

Szybkozłączne zestawy do cieczy EDGE™ II
17P485 nr 2 (0,8 mm) 17P486 nr 3 (1,3 mm)
17P487 nr 4 (1,8 mm) 17P488 nr 5 (2,2 mm)
17P489 nr 6 (2,5 mm) 17P490 nr 7 (2,8 mm)

Kubki, zbiorniki i wkładki HVLP
17R462 Montaż FlexLiner HVLP 1 l (kubek, wkładka, pokrywa zakrętka)

17A226 Worki FlexLiner 1 l (3 szt.)

17P212 Worki FlexLiner 1 l (25 szt.)

17S166 Zakrętka HVLP FlexLiner

244130 Metalowy kubek syfonowy 1 l
17S115 Naczynie grawitacyjne 0,5 l (tylko model EDGE II)

17S116 Naczynie grawitacyjne 0,5 l (tylko model EDGE II Plus)

287819 Kubek 2 l z pokrywą oraz wężem na materiał 
i powietrze 1,5 m (do użycia z urządzeniem ProComp)

16D562 Wkładki do kubków 2 l (10 szt.)

Filtry i filtry siatkowe
17R296 Zestaw filtrów do serii Standard
17R298 Zestaw filtrów do serii ProContractor i ProComp
240267 Stożkowe filtry materiału (3 szt.)

Węże i złączki Super-Flex™

17R299 Wąż powietrza z końcówką biczową Super-Flex (1,2 m)
17R300 Wąż pneumatyczny Super-Flex (6 m)
257159 Wąż pneumatyczny Super-Flex (9 m)
241423 Wąż do materiału i powietrza Super-Flex w zestawie 

z QuickConnects (9 m)
240476 Wąż do materiału, 3/8" x 9 m – używać ze zdalnym 

pistoletem (brak w zestawie)

Niepowtarzalna technologia TurboForce™ II  
do profesjonalnego wykonywania dokładnych wykończeń

17R301 Zawór kulowy QuickDisconnect™ (z węża pneumatycznego 

do pistoletu)

240282 Mocowanie QuickDisconnect (z węża pneumatycznego 

do urządzenia natryskowego)

240069 Rozgałęźnik na 2 pistolety (ż/m/m)

Zestaw naprawczy i konserwacyjny
256960 Zestaw naprawczy uszczelnień do pistoletu HVLP 

EDGE II
17P708 Kompletny zestaw uszczelek do pistoletu 

HVLP EDGE II
17P709 Głowica rozpylająca do pistoletu HVLP EDGE II
256957 Zawór zwrotny do szybkiego czyszczenia (cały podzespół)

256956 Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego do szybkiego 
czyszczenia (3 szt.)

256953 Zestaw szczoteczki do czyszczenia
256954 Zestaw czyszczący Deluxe (zawiera: specjalne szczoteczki 

i przyrządy)

M71425 Uszczelki do kubka zdalnego 2 l (5 szt.)

Nazwa modelu HVLP STANDARD HVLP PROCONTRACTOR HVLP PROCOMP
7.0 9.0 7.0 9.5 9.5

Numery katalogowe:  dla wersji EURO (230 V)  -  17P529  17P530  17P532 17P533

 Multi x4: IT-CH-DK (230 V) -  17P535  17P536  17P538 17P539
 UK (110 V)  17T980 - - 17T982 -

Biegi turbiny 3 4 3 5 5
Maks. ciśnienie robocze powietrza - bar (PSI) 0,5 (7) 0,6 (9) 0,5 (7) 0,7 (9,5) 0,7 (9,5)
Masa - kg (lb) 18 (39,7) 14 (30,8) 18 (39,7) 19 (41,9) 23 (50,7)
Technologia TurboForce™ II Tak Tak Tak Tak Tak
SmartStart™ – – Tak Tak Tak
System TCS – Tak Tak Tak Tak
Szybko rozłączalna iglica Tak Tak Tak Tak Tak
System FlexLiner™ Tak Tak Tak Tak Zdalny kubek
Regulacja przepływu powietrza na pistolecie Wstępne proporcje Wstępne proporcje Tak Tak Tak
Regulacja przepływu materiału na pistolecie Tak Tak Tak Tak Tak
Regulacja strumienia natrysku na pistolecie Nie Nie Tak Tak Tak
Miejsce na iglicę – – Tak Tak Tak
Zmywalna filtracja powietrza Piankowa Piankowa Samochodowa Samochodowa Samochodowa
Zestaw: iglica + dysza nr 3 nr 3 nr 3, nr 4 nr 3, nr 4, nr 5 nr 3, nr 4, nr 5
Pistolet EDGE™ II  EDGE™ II EDGE™ II PLUS EDGE™ II PLUS EDGE™ II PLUS
Wąż pneumatyczny Super-Flex™ 17R300 (6 m) 17R300 (6 m) 257159 (9 m) 257159 (9 m) 257159 (9 m)
Wąż powietrza z końcówką biczową Super-Flex™ – – 17R299 (1,2 m) 17R299 (1,2 m) 17R299 (1,2 m)
Stacja dokowania pistoletu – – Tak Tak Tak
Ręczne 3A4967 3A4967 3A4967 3A4967 3A4967


