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Com um motor DC sem escovas de 
2.0 hp, o Ultra Max II 695 tem um 
desempenho sólido para o empreiteiro 
profissional residencial que 
pulveriza uma grande variedade de 
revestimentos. Ele pode lidar com uma 
ampla variedade de tamanhos de ponta 
e tem uma confiabilidade excelente e 
comprovada. 

SÉRIE DISPONÍVEL EM 
StAndARd 110V e 230V
PRoContRACtoR 110V e 230V

Lo-Boy 110V e 230V

ESPECIFICAÇÕES
tAMAnHo MÁXIMo  
dA PontA: 0,031-1 pistola  
 0,023-2 pistolas

LPM MÁX: 3.6

PSI MÁX (BAR): 3300 (227)

MotoR: 2.0 hp sem  
 escova dC

INCLUI 
SÉRIE STANDARD E UNIDADES LO-BOY: 
• Pistola Contractor
•  RAC X 517 Switchtip e protetor
•  Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés  

(6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II 

UNIDADE SÉRIE PROCONTRACTOR: 
• Pistola Contractor
•  RAC X 517 Switchtip e protetor
•  Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés  

(6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II        
                          E
•  Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés  

(6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II 

O Lo-Boy carrega facilmente um 
1balde de tinta padrão de 9 litros.

SérieProContractor
trAbAlhE dE MAnEIrA MAIS IntElIgEntE, tErMInE MAIS trAbAlhoS

Recursos da SérieStandard encontrados apenas em um graco: todos os recursos da SérieStandard, E MAIS:

Modelo Lo-Boy 

Modelo Hi-Boy de 230 volts 

Sistema Advantage Drive Funciona silenciosamente 
e tem uma garantia vitalícia.

Controle de pressão SmartControl 3.0 Proporciona 
um leque de pulverização consistente, sem flutuação de 
pressão, em todas as pressões de pulverização. 

Bomba Endurance O design incrivelmente durável dura 
o dobro do tempo que a próxima marca líder.

Motor DC sem escova MaxPower Nunca troque as 
escovas com este motor totalmente fechado, de torque 

alto e livre de manutenção.

Design de carrinho robusto O cromo sobre o aço faz 

esse carrinho durar por muitos anos.

Filtro da bomba Easy Out Menos sujeira ao trocar ou 
limpar o filtro.

Válvula Prime para serviços pesados O design 
livre de manutenção resiste à depuração de alta pressão.

Medidor de pressão nos modelos de 230 volts  
O medidor fácil de ler fornece a verificação do  
ajuste da pressão durante a operação.

QuikReel Implante e rebobine até 91 metros 
de mangueira em segundos, sem torções, 
dobras ou rolos.

Pronto para pulverizar Um total de  
100 metros de mangueira e pistola já 
instalados. 

ProConnect 2 Troque a bomba em segundos 
e sem usar nenhuma ferramenta, resultando 
em um retorno rápido ao trabalho.

Display de LED O display de LED brilhante 
e de fácil leitura mostra a leitura da pressão, 
o contador de trabalho/vida/galão e o 
autodiagnóstico. 

Sistema de limpeza FastFlush Limpa a 
unidade até 4X mais rápido utilizando apenas 
metade da água!

WatchDog Salve a bomba contra os danos 
quando a tinta acabar ou uma mangueira 
quebrar.

Caixa de ferramentas On-Board Acabe 
com a frustração e economize tempo, sem 
nunca mais ter que procurar pontas, filtros e 
ferramentas.

Escolha uma série  
que foi criada 
PArA VocÊ!
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