
ULTRA® MAX II 695 PLATINUM - ULTRA® MAX II 795 PLATINUM - ULTRA® MAX II 1095 PLATINUM

Professional Airless Applications
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Nejvyšší řada profesionálních stříkacích zařízení airless od společnosti Graco

ULTRA® MAX II Platinum

•  Integrovaný naviják s hadicí. Začínejte s prací dříve a rychleji ji dokončete. 
Přitom se zbavíte obtížné manipulace s hadicí.

•  Přesné ovládání tlaku na konci hadice. Na jakémkoli místě můžete tlak stříkacího zařízení jemně doladit nebo vypnout. 
Docílíte kvalitnějšího nástřiku a snížíte postranní ústřiky (a tedy plýtvání barvou).

• E-Lock™  – ochrana proti odcizení. Stejně jako u vašeho vozidla. Stříkací zařízení můžete zamknout. 
 Odradí všechny zloděje. 

VÝHODY ŘADY PLATINUM



Řada strojů Ultra® Max je nejoblíbenější 
skupinou elektrických stříkacích zařízení 
pro nanášení barev pro profesionály od 
společnosti Graco!
Ultra® Max značí vysoký výkon a spolehlivost. 
Profesionálové doporučují a žádají modely 
řady Ultra, která představuje již více než 
25 let zkušeností, ověřenou kvalitu a 
nesrovnatelnou produktivitu práce.

Ultra® Max II Platinum

Naše nejnovější vlajková loď, ULTRA® MAX II Platinum, 

je kombinací stále se zvyšující technické dokonalosti, 

poskytované na všechny produkty společnosti Graco 

a úsilí o realizaci řešení, která přesáhují standardy 

profesionálních malířů a natěračů!

Dosáhli jsme nemožného a zařízení má nyní ještě 

kvalitnější zpracování, delší životnost, zvýšený výkon 

a lepší uživatelské funkce. Snažíme se vám práci usnadnit 

a učinit ji pohodlnější, abyste byli i po celodenní práci 

v dobré kondici!

Poprosili jste nás... a my jsme Vám naslouchali

ULTRA® MAX II Platinum

Integrovaný naviják s hadicí

Speciální konstrukce. 45 metrů dlouhou hadici nyní 

rozvinete či svinete během několika sekund, což vám 

poskytuje ohromnou volnost při stříkání v dosahu 90 metrů 

bez nutnosti přemístit zařízení.

 Možnosti:  90 m (1/4") / 60 m (3/8")

E-Control™

Bezdrátové dálkové ovládání 

tlaku připojené k hadici, 

umožňuje kdykoli nastavit tlak, 

aniž byste museli stát přímo u zařízení. 

Ovládání je robustní, vodotěsné, odolné, 

s dosahem 45 m.

AutoClean™ 2 + výpustný ventil HD pro vysoké zatížení

Nyní plně automatizováno. Připojte pistoli a přepněte výpustný 

ventil HD do polohy AutoClean. Systém pak obstará zbytek za 

Vás: zatímco Vy se budete věnovat čistění a úklidu jiných věcí, 

systém sám vyčistí pistoli, hadici, filtry a zbytek zařízení!

Zařízení ULTRA® MAX II Platinum je ideální pro malířské a natěračské 

dokončovací práce středních až velkých rozsahů v interiérech i exteriérech! 

Je to váš nejspolehlivější kolega pro malířské a natěračské práce při renovacích, 

na nových stavbách, v komerčních i obytných budovách, na venkovních fasádách, 

při výstavbě nových domů a podobně.

Přizpůsobí se téměř jakékoliv velikosti trysky. Zvládá i nejnáročnější nátěry!

Model ULTRA® MAX II Platinum je vhodný pro nanášení lazur, malířských 

akrylátových barev, základů, emulzí, vodouředitelných i rozpouštědlových barev 

(syntetiky, polyuretany, epoxidy 1K, 2K).

Materiály a aplikace

E-Lock™

Elektronický zámek stříkacího zařízení, který zloději 

vezme chuť na vaše drahé stříkací zařízení řady 

Platinum.

Jeden zámek E-Lock lze naprogramovat na několik 

stříkacích zařízení Platinum. Několika zámků E-Lock 

lze naprogramovat pro jedno stříkací zařízení 

Platinum. Pro případ, že ztratíte nebo zapomenete 

klíč E-Lock, je možné použít ruční zakódování. 

Ovšem nesmíte zapomenout svůj kód E-Lock!

Červené výstražné světlo upozorňuje ostatní, že 

stříkací zařízení Platinum je zamknuto pomocí 

zámku E-Lock!

Klíče E-Lock (2x) se prodávají samostatně



www.graco.be

Digitální řízení SmartControl-E nepřetržitě sleduje všechny parametry stříkání a upravuje funkci čerpadla 

během několika desetin sekundy. Dokonce ani s více pistolemi nemusíte čekat, až se hodnota tlaku 

ustálí. Okamžitě můžete pokračovat v rovnoměrném stříkání.

Inteligentní mozek stroje koordinuje všechna elektronická zařízení, jako je např. časovač AutoClean™, 

WatchDog™, E-Lock™, bezdrátové ovládání tlaku E-Control™, počítadlo spotřeby vystříkaného množství 

barev (za celou dobu používání), kódy chyb a tlak. Jednoduše, pomocí jediného tlačítka.

Nejinteligentnější systém řízení SmartControl-E™

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

! TIP

Používejte systém O.F.S.v kombinaci s elektronickým 

řízením E-Control a můžete nastavovat tlak na lešení, 

takže budete používat zařízení vždy v optimálních 

podmínkách!

Konstrukce vozíku 

s aretací a nakloněním dozadu

Stojan vozíku umožňuje pohodlnou výměnu 

nádoby s barvou jednou osobou a usnadňuje 

čištění a údržbu čerpadla.

WatchDog™

Prodlužte životnost Vašeho čerpadla! 

Systém WatchDog při vyprázdnění nádoby 

s barvou automaticky vypne stříkací zařízení, 

čímž zabraňuje nadměrnému opotřebení!

PROSTOJE VÁS STOJÍ PENÍZE!

Systém odpojení čerpadla ProConnect umožňuje snadno a rychle 

vyměnit čerpadlo Endurance™. Během několika sekund, přímo na 

místě, bez použití nástrojů. Pouze u modelu Ultra® Max II 1095 

Platinum. Stejně jako u vašeho vozidla. Mějte po ruce náhradní!

  -> WWW.PRO-CONNECT.EU

O.F.S. (OPTIMÁLNÍ FASÁDNÍ SYSTÉM – 
SADA PRO SNÍŽENÍ POSTRANNÍCH ÚSTŘIKŮ)
Věděli jste, že se stříkáním natírá sotva 5 % venkovních 
fasád? Hlavním důvodem jsou: možné znečištění 
a poškození způsobené postranními ústřiky. Použití 
systému O.F.S. co možná nejvíce minimalizuje postranní 
úniky a zdvojnásobuje efektivitu využití stříkacího 
zařízení. O.F.S. můžete nyní používat k nanášení stříkáním 
prakticky u všech venkovních projektů a vybraných 
interiérových aplikací s požadavkem na finální nátěr 
válečkem! Pomocí tohoto inovačního systému OFS - 
kombinace bezprašného nástřiku a válečkování zvládnete 
práci lépe, snadněji a ušetříte až 50 % času!

  -> WWW.OFSBYGRACO.EU

PROCONNECT™ – 
ODPOJENÍ ČERPADLA 
BEZ NUTNOSTI POUŽÍT NÁŘADÍ

Čerpadlo 

Endurance™

Vyzkoušená a spolehlivá 

technologie pístového 

čerpadla společnosti 

Graco s těsněním 

LongLife-V.

Sací ventil QuickAccess™ 

usnadňuje čištění 

a odstraňování zbytků.



ULTRA® MAX II Platinum

PŘIPRAVENO K POUŽITÍ! 

Stačí vybalit, zapojit a můžete pracovat!

Zařízení Ultra® Max II Platinum je dodáváno kompletní a připravené 

k použití!

Standardní dodávané příslušenství: SmartControl™, WatchDog™, 

AutoClean™, ProConnect™ (pouze u modelu 1095), E-Lock™, 

E-Control™, naviják s hadicí, pistole Pro Contractor™ II s držákem 

trysek™ RAC X™ a s TRYSKAMI PAA517, PAA625 + PAA621, pružná 

hadice 238358 BlueMax™ II 3/16" x 0,90 m, hadice 240794 BlueMax II 

1/4" x 15m, 206994 TSL™ mazací kapalina 0,25 l , univerzální kladívko 

197193, francouzský klíč 111733. 

Vše je kompletně sestaveno!
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Pistole
288475  Pistole Contractor™, 2prstá,

 držák RAC X a tryska 517

288425  Pistole Contractor, 4prstá,

 držák RAC X a tryska 517

288477  Pistole Contractor, 4prstá,

 držák RAC™ 5, bez trysky

Pistolové filtry Easy Out™

287032  Pistolový filtr Easy Out™, 60 mesh x 1

287033  Pistolový filtr Easy Out, 100 mesh x 1

287034  Sada pistolových filtrů: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

Hlavní filtry (přístrojové) Easy Out™

244071  30 mesh, šedý

244067  60 mesh, černý

244068  100 mesh, modrý

244069  200 mesh, červený

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

241272  1/4" x 20 m

223771  1/4" x 30 m

240797  3/8" x 15 m

241275  3/8" x 30 m

Spojovací šroubení hadic
156971  1/4" x 1/4"            157350    1/4" x 3/8"

Pružné koncové hadice (230 barů)
238358  3/16" x 0,9 m

238959  3/16" x 1,4 m

238359  3/16" x 1,8 m

Čerpadlo Ultra® Max II 1095 ProConnect
287513 kompletní spodní čerpadlo

Zvyšte kvalitu Vámi prováděných prací. Zvyšte kvalitu finálního povrchu.

Váš Graco distributor:

Příslušenství pro zařízení Ultra® Max II Platinum
Využijte všech možnosti zařízení naplno s naším profesionálním příslušenstvím

Objednací čísla:  verze pro Evropu - 220 V

 verze s více výměnnými kabely

 verze pro Velkou Británii - 110 V

Max. velikost trysky: 1 pistole

  2 pistole

Průtok - l/min. (gpm)

Max. tlak - bary (PSI)

Hmotnost - kg (lb)

Verze SmartControl

Typ motoru

Výkon motoru - kW

Příkon generátoru - kW

Ultra® Max II 1095 

Platinum

257040

257041

257042

0,035"

0,025"

4,1 (1,15)

230 (3300)

55 (120)

2,0

Bezuhlíkový DC

1,65

5

Ultra® Max II 795 

Platinum

257037

257038

257039

0,031"

0,021"

3,6 (0,95)

230 (3300)

45 (98)

2,0

Bezuhlíkový DC

1,5

5

Ultra® Max II 695 

Platinum

257034

257035

257036

 0,029"

0,017"

3,0 (0,75)

230 (3300)

43 (94)

2,0

Bezuhlíkový DC

1,3

5

Ultra® Max II
288491  Pistole Contractor, hadice 1/4" x 15 m, 

pružná hadice 1/4" x 0,9 m, držák RAC X a tryska 621

288501  Pistole Contractor, hadice 3/16" x 7,5 m. Tryska FFA 210 

s držákem RAC X . Prodlužovací nástavec 25 cm. 

Pistolový filtr 2 x 100 ok. Sada těsnění a čisticí kartáček.

Prodlužovací nástavce trysek RAC X
287019  25 cm            287020    40 cm

287021  50 cm            287022    75 cm

In Line pistole s prodloužením a CleanShot™ ventilem 
s držákem RAC X 

287026  90 cm            287027    180 cm

Tlakové válečky (komplet)
6880095  30 cm pevný

098084  90-180 cm teleskopický

098085  445-90 cm teleskopický

Trysky a držáky
FFAXXX  Zelená tryska RAC X na dokončovací práce

PAAXXX  Modrá tryska RAC X pro produktivní airless profesionální práce

WA12XX  Tryska RAC X Extra široká pro velké plochy

246215  Držák RAC X

Provozní kapaliny
206994  Mazací kapalina TSL™ 0,25 l            253574    Konzervační 

roztok Pump Armor™ 1 l

Ostatní
258529 E-Lock™, sada 2 bezdrátových dálkových ovládání, včetně 

baterie

24B194 E-Control™, bezdrátové dálkové ovládání tlaku

Technické údaje 

Chcete získat podrobnější informace? Prohlédněte si prospekt s úplným sortimentem příslušenství pro airless stříkání 300672 CZ.


