
FinishPro™ 290 - FinishPro™ 390 - FinishPro™ 395
Fine Finish Applications
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Elektrisch luchtondersteund airless spuittoestel  
met ingebouwde luchtcompressor

FinishPro™

•	2	in	1
 Combineer de voordelen van luchtondersteund airless en airless spuiten in één toestel
 Perfecte afwerking met hoge snelheid, zonder verdunning van fijne afwerkingsmaterialen

•	Ingebouwde	compressor
 Ontwerp geoptimaliseerd voor het type spuittoestel
 Biedt een hoge uitvoer in compact formaat

•	Compact	spuittoestelontwerp
 Meer flexibiliteit met een kortere instel- en transporttijd

VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL



FinishPro™ 395 - FinishPro™ 390 - FinishPro™ 290

De FinishPro biedt een hoogwaardige 
afwerking met een hoge productie- 
snelheid. De FinishPro 290 is perfect 
als professioneel toestel voor fijne 
afwerking, terwijl de FinishPro 390/395 
geschikt is voor zeer lastig te 
behandelen materialen.
Simpelweg “plug-and-spray”
Dankzij de ingebouwde compressor is 
de FinishPro een kant-en-klaar elektrisch 
aangedreven luchtondersteund spuittoestel.
U bent niet langer genoodzaakt om het spuiten 
te plannen in een vaste spuitcabine.

2-in-1 “Airless pomp en compressor”
- De FinishPro is een complete machine:  

u hebt geen extra compressor nodig en  
dit betekent ruimtebesparing en een kortere 
instel- en transporttijd.

- Het ideale multifunctionele spuittoestel 
voor intensief gebruik voor fijne 
afwerkingstoepassingen.

Sneller?
Zet de schakelaar om en het afwerktoestel 
verandert in een normaal airless spuittoestel.

Zware coatings?
Dankzij de zuigerpomp en de hoge druk 
mogelijkheden zijn materialen op waterbasis 
geen enkel probleem.

Perfecte afwerking met de snelheid van airless!

FinishPro™

Het G40 (FP390/395) pistool
een “standaard” in zijn 
marktsegment, heeft een 
ultralichte trekkerbediening met 
extra lucht spuitbeeld regeling. 
Het zeer lichte AA30 pistool, met 
een groot Contractor pistoolfilter 
en een snelle luchtafsluitkraan 
behoren tot de standaard- 
uitrusting	van	de	FinishPro	290.

Eén keuzeschakelaar
Eenvoudige labels met kleurencodering geven 
duidelijk de standen voor luchtondersteund airless of 
airless aan. Slechts één “klik” en u kunt beginnen.

Ingebouwde luchtcompressor
Ontworpen en geproduceerd door Graco. Biedt een 
hoge	uitvoer	in	een	compact	ontwerp.	Levert	tot	90l/
min.	bij	2,5	bar	(FinishPro	395).	Voldoende	lucht	voor	
het verspuiten van zelfs de zwaarste materialen die 
worden toegevoerd via de beproefde Endurance™ 
pomp. Geen externe compressor nodig. Dit bespaart 
ruimte, werk en tijd.

De FinishPro™ is het ideale toestel voor omvangrijke fijne 
afwerkingsklussen. 

De FinishPro™ is getest en goedgekeurd voor het spuiten van zeer 
uiteenlopende lakken, acrylaten, primers, glazuren, vernissen en 
acrylverven voor binnen, zo uit de emmer.

Het ideale toestel voor het renoveren van kasten, verlichtingselementen, 
luiken, hekken, lijsten, trappen en trappenhuizen of voor het verven van 
deuren, wanden, vloeren en plafonds.

Materialen & toepassingen

Pomp – Graco’s beproefde zuigerpomp
De pomp is het belangrijkste onderdeel van het spuittoestel 
en dit is waar de expertise van Graco merkbaar wordt. 
Alle FinishPro luchtondersteunde airless spuittoestellen 
zijn uitgerust met zuigerpompen voor ongeëvenaarde 
prestaties.	De	FinishPro	390	en	FinishPro	395	zijn	uitgerust	
met Endurance™	pompen	met	V-Max™ blauwe pakkingen 
en Chromex™ stangen – voor een langere levensduur.

						Voordelen	van	een	zuigerpomp:
     Zorgt voor consistent voorpompen en pompen,  
       zelfs van de zwaarste materialen – zonder  
               verdunning. De QuikAccess™ inlaatklep  
          vereenvoudigt het reinigen en  
     het verwijderen van vuil.



www.graco.be

! TIP

Pas de tip aan bij de klus
Voor	AIRLESS	spuiten,	ontwikkelde	Graco	de	baanbrekende	RAC	X	omkeerbare	tips.	Reinig	de	
tip door hem simpelweg om te draaien. Nooit meer uw tip uit elkaar halen om hem te reinigen. 
Gebruik een groene tip met dubbele opening voor het airless spuiten van lakken. Gebruik een 
blauwe tip voor het airless spuiten van verf.
Voor	LUCHTONDERSTEUND	AIRLESS	spuiten	bereikt	u	optimale	prestaties	met	de	vlakke	AAM	tip.	
Pas de luchtondersteunde airless technologie toe voor het spuiten van lakken en de afwerking van 
het gespoten oppervlak zal er perfect uitzien.

Groot Contractor 
pistoolfilter
Fijnmazige filter  
zorgt voor een 
superieure afwerking. 
Grote maat voor 
langdurig spuiten.

Deze revolutionaire luchtkap is geoptimaliseerd voor 
gebruik met zowel omkeerbare als vlakke spuittips. 
De luchtdoorlaten zijn zeer nauwkeurig gepositioneerd 
om de lucht dichter bij de tip te brengen.  
Dit ontwerp van Graco biedt een fijn en  
gelijkmatig spuitpatroon van begin tot eind.

Graco’s exclusieve luchtkapontwerp

GOED OM TE WETEN

Pas de airless technologie toe voor een zeer 
snelle professionele afwerking. Als een 
superieure afwerkkwaliteit is vereist, kiest u 
voor luchtondersteunde airless technologie.

LUCHTONDERSTEUND AIRLESS vERSUS AIRLESS

Luchtondersteund airless spuiten resulteert  
in een fijner patroon, een betere controle,  
een hoger rendement en ... minder overspray,  
met bijna dezelfde snelheid als  
bij gebruik van een airless toestel.

vOORDEEL

LUCHTONDERSTEUND AIRLESS
Bij luchtondersteund airless spuiten vindt de toevoer 
van het materiaal naar het pistool plaats bij een 
druk die lager is dan bij traditioneel airless spuiten 
(50-110 bar) en wordt het materiaal gedeeltelijk 
verneveld door de tip. Volledige verneveling wordt 
gerealiseerd door een kleine hoeveelheid lucht toe 
te voegen aan de randen van het spuitbeeld.

AIRLESS  
Bij airless spuiten wordt het materiaal van uw 
verfemmer naar het pistool gevoerd door de verf 
simpelweg onder druk te brengen (160-230 bar) 
met behulp van een airless pomp.

Airless spuiten is snel en verven kunnen 
worden gespoten zonder ze te verdunnen.

vOORDEEL

Snelle luchtafsluitkraan 
Stelt de gebruiker in staat om 
de lucht naar de luchtkap snel 
en eenvoudig af te sluiten, 
zonder de instellingen van het 
luchtdebiet te wijzigen.

Geoptimaliseerde luchtkap 
Een luchtdoorlaat die is 
afgestemd op de tip om de 
lucht dichter bij de tip toe te 
voeren, resulteert in een fijner, 
gelijkmatiger spuitpatroon van 
begin tot eind.

Luchtregelklep
Handig gepositioneerd bij het pistool.

Materiaalwartel 
Geïntegreerd 
in handgreep

RAC X™ AAM



FinishPro™

SPUITKLAAR – de FinishPro™ wordt geleverd inclusief:

•	Ingebouwde compressor (0,745 kW)
•	Luchtondersteund airless pistool, inclusief luchtkap
•	Gebonden slang 7,5 meter (3/16" materiaal en 3/8" lucht)  

met aansluitingen
•	Tips & tiphouders:
 FinishPro 390/395: groen FFA210 RAC X tips en tiphouder,  

ombouwset voor gebruik van vlakke tips met AAM309 tip  
en tiphouder

 FinishPro 290: AAM309 vlakke tip en tiphouder
•	Standaard instelgereedschap
Voor details, zie tabel

Technische gegevens
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Pistolen
257380	 AA30™ pistool,	AAM309	tip	en	tiphouder,  

100	mesh	pistoolfilter,	luchtregelklep
257096	 AA30	pistool,	luchtondersteund	airless	pistool,	RAC	X	

FFT210	SwitchTip,	100	mesh	pistoolfilter,	luchtregelklep
289604		 G40™, groene	FFA210	RAC	X™ tip en tiphouder,  

100	mesh	tipfilter,	instelbaar	spuitpatroon

Pistoolfilters + zeven
218131	 AA30	pistoolfilter,	blauw,	50	mesh
218133		 AA30	pistoolfilter,	oranje,	100	mesh
256975		 AA30	pistoolfilter,	rood,	150	mesh
224454		 G40	pistoolfilter,	60	mesh	(5	stuks)
224453		 G40	pistoolfilter,	100	mesh	(5	stuks)

FinishPro	290	Easy	Out	filter	voor	verdeelstuk:
257094		 40	mesh
FinishPro	390/395	Easy	Out	machinefilter:
246384		 Zwart,	60	mesh
246382		 Blauw,	100	mesh
246383		 Rood,	200	mesh

FinishPro	390/395:
246385		Pompinlaatzeef

Slangen – FinishPro 290
FlexPro,	gebonden	slang,	BlueMax	II	3/16" x	7,5	m 
airless	slang	+	3/8" 7,5	m	luchtslang
256976	 voor vervanging van de standaardslang
257520	 voor verlenging van de standaardslang

Verbeter uw afwerkkwaliteit

Dit toestel is verkrijgbaar bij:

FinishPro™ accessoires
Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur  
met behulp van onze professionele accessoires

Wilt u meer informatie over dit product? Raadpleeg onze brochure over airless accessoires 300672.

Onderdeelnummers: Versie	voor	Europa	–	220	V
  Versie	voor	Multicord
  Voor	het	Verenigd	Koninkrijk	–	110	V
Max. tipmaat
Max.	materiaaldebiet	–	l/min.	(gpm)
Max.	druk	–	bar	(psi)
Gewicht	kg	(lb)
Gelijkstroommotor – W
Stroomsnelheid	vernevelingslucht	–	l/min.	(cfm)
Max.	werkdruk	lucht	–	bar	(psi)
Pistool
Regeling
Luchtregeling
Zweepslang

FinishPro™ 395
255111*
255113*
255115*

0,023"	(0,021")
2,0	-	(0,47) 
225	-	(3300)

45	(78)
650

90	(2,9)
2,4	(35)

G40
digitaal

pistool & toestel
ja	(met	spoel))

FinishPro™ 390
255110***
255112***
255114***

0,021"	(0,019")
1,8	-	(0,43) 
225	-	(3300)

43	(72)
460

90	(2,9)
2,4	(35)

G40
mechanisch

pistool
ja	(met	spoel)

FinishPro™ 290
256843* - 257411**
256844* - 257412**
256845* - 257413**

0,017"	(0,017")
1,3	-	(0,43) 
180	-	(2600)

30	(68)
400

90	(2,9)
2,4	(35)

AA30
mechanisch

pistool
ja

Slangen – FinishPro 390/395
288621	 FlexPro,	gelaste	slang,	BlueMax	II	3/16" x  

7,5	m	airless	slang	+	3/8" x	7,5	m	luchtslang
288620	 FlexPro,	gelaste	slang,	BlueMax	II	3/16" x  

15	m	airless	slang	+	3/8" x	15	m	luchtslang

Materiaalhouders 5,7 liter
24B250	 Complete	materiaalhouder	–	FinishPro	290
288526	 Complete	materiaalhouder	–	FinishPro	390/395

Tips & tiphouders
FFAXXX	 Groene	RAC	X™ tip voor fijne afwerking
PAAXXX	 Blue	RAC	X™ professionele airless tip
AAMXXX	Vlakke	AA	tip	met	SST	behuizing
288839	 RAC	X	luchtkap	(AA30	&	G40	pistool)
288514	 Ombouwset	voor	gebruik	van	vlakke	tips	–	G40 pistool
249256	 Tiphouder	voor	AAM	vlakke	tip	(AA30	&	G40 pistool)
249180	 Luchtkap	voor	AAM	vlakke	tip	(AA30	&	G40	pistool)
257521	 RAC	X	ombouwset	–	AA30	pistool
288465	 8-gats	AAA	tiphouder	voor	RAC	X	omkeerbare	tips
248936	 RAC	X	oplosmiddelbestendige	tip,	pakking	(oranje)	x	5
15A981	 RAC	X	zitting
162863	 Dikke tippakking
223373	 Dunne	tippakking	(25	x	166969)
223374	 Dikke	tippakking	(25	x	162863)

Reiniging en onderhoud
289535	 Waterscheiderset –  

te	gebruiken	op	FinishPro	390/395	luchtleiding
119799	 Reinigingsborstel
289108	 Aanzuigzet voor agressieve oplosmiddelen –  

te	gebruiken	op	de	FinishPro	395
257164	 Luchtdruk	regelingsset	–	FinishPro	290

* Hi-Boy versie, ** Compacte versie, *** Lo-Boy versie


