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G-Force II
Pilns klāsts ar profesionālām spiediena mazgāšanas iekārtām
Graco mazgāšanas iekārtas ar benzīna dzinēju

PROFESIONĀLĀS PRIEKŠROCĪBAS
• Augstas veiktspējas Honda GX dzinēji profesionālai tīrīšanai sarežģītos darba apstākļos:
virsmu sagatavošana, apstrāde ar ķimikālijām, horizontālo virsmu tīrīšana, utt
®

• Revolucionārās lidaparātu tehnologijas, alumīnija pamatkonstrukcija, kas aprīkota ar diviem rokturiem,
piešķir iekārtai vieglu svaru un efektīvu konstrukciju, kas atvieglo transportēšanu no/uz darba vietu
• Dažāda veida iekārtu klāsts būs piemērots visiem tīrīšanas darbiem. Visas mūsu mazjaudas, vidējas jaudas
un lieljaudas tīrīšanas iekārtu sērijas nodrošina atbilstošas ierīces ikvienam tīrīšanas darba pielietojumam.

Professional Cleaning Applications
G-FORCE ™ II 2532 DD - G-FORCE ™ II 3027 DD
G-FORCE ™ II 3032 DD - G-FORCE ™ II 4040 DD - G-FORCE ™ II 4040 DDC
G-FORCE ™ II 4040 BD - G-FORCE ™ II 4040 BDC
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G-Force II

Spiediena mazgāšanas iekārtas profesionāļiem:
Uzticamība un veiktspēja visaugstākajā līmenī

Ikviena Jūsu darba prasība pārtaps
Graco G- Force II spiediena mazgāšanas
iekārtās. Mūsu tiešās piedziņas un
siksnas piedziņas mazgāšanas iekārtas
nodrošina visu nepieciešamo gan
pavisam nelieliem, gan arī biežiem
un ilgstošiem tīrīšanas darbiem.
Izvēlieties iekārtu, kas būs piemērota
atbilstošajam darbam.

Iekārtas aprīkotas
ar Honda® dzinēju
- Augstas kvalitātes
industriālie dzinēji
- Izslēgšanās sistēma pie
zema eļļas līmeņa

G-FORCE™ II SPIEDIENA MAZGĀŠANAS IEKĀRTAS
Tiešā piedziņa
Mūsu kompaktās tiešās piedziņas spiediena
mazgāšanas iekārtas spēj nodrošināt pietiekami daudz jaudas un augtu veiktspēju, kas
nepieciešama, lai paveiktu lielāko daļu tīrīšanas un sagatavošanas darbu.
Tiešās piedziņas klāsta modeļi ir aprīkoti ar
funkcijām, kas atbildīs Jūsu nelielo vai vidēji
lielo tīrīšanas darbu prasībām.
Siksnas piedziņa
Spiediena mazgāšanas iekārtas ar siksnas
piedziņu ir Graco aukstā ūdens spiediena
mazgāšanas iekārtu top ražošanas līnija,
kas paredzēta tīrīšanas darbiem sarežģītos
darba apstākļos, vienlaikus samazinot iekārtu
vibrāciju līmeni un pagarinot to kalpošanas
laiku. Lieljaudas dzinēji un sūkņi kopā ar
augstspiediena funkciju un plūsmu garantē
augstākā līmeņa risinājumus lielas slodzes
tīrīšanas darbiem.

Light-Duty

Ārējā iztukšošanas ierīce
- Regulē spiedienu;
- Aizsargā iekārtu pret pārkaršanu apvada režīmā;
- Samazina EZ iedarbināšanas spiedienu.
QuikDisconnect™ uzgaļi ātrai nomaiņai
Optimizējiet tīrīšanas darbu jaudu,
izvēloties uzgali, kas vislabāk atbilst
maksimālajam spiedienam un plūsmai

Contractor-Duty

Heavy-Duty

Materiāli un pielietojums
Ikviens aprīkojums un pielietojums Visām Jūsu tīrīšanas darbu prasībām.
Iegādājieties G- Force II, kas atbilst Jūsu darba prasībām.
Noskatieties mūsu
video par iekārtu
pielietošanas veidiem:
http://20.graco.eu.com

Tips

Priekšrocības

G-Force II

Pielietojums

MAZJAUDAS IEKĀRTAS
(LIGHT-DUTY)

Vieglas un kompaktas iekārtas, kas aprīkotas
ar pietiekamu jaudu, lai paveiktu darbu

2532 DD
3027 DD

Meistariem un amatieriem, nelieliem tīrīšanas darbiem

DARBUZŅĒMĒJU
IEKĀRTAS
(CONTRACTOR-DUTY)

Augsta veiktspēja un teicamas funkcijas
biežai lietošanai

3032 DD
4040 DD
4040 DDC

Profesionāļiem periodiskiem tīrīšanas darbiem
krāsotājiem un darbuzņēmējiem

LIELJAUDAS IEKĀRTAS
(HEAVY-DUTY)

Izstrādātas, lai darbotos visas dienas
garumā un katru dienu

4040 BD
4040 BDC

Profesionāliem krāsotājiem un lielajiem darbuzņēmējiem
biežiem un ilgstošiem tīrīšanas darbiem

Lidaparātu tehnologijas
alumīnija pamatkonstrukcija
- Līdz 40% vieglāka
- Izturīga pret ūdens un ķīmisko
vielu iedarbību

Ķimikāliju izsmidzinātāja komplekts
Pievienojiet ķimikālijas tīrīšanas darbiem
smagos apstākļos

LIETDERĪGI ZINĀT

ROTĒJOŠIE UN OSCILĒJOŠIE UZGAĻI
Rotējošie un oscilējošie uzgaļi palielina tīrīšanas
jaudu, vienlīdz samazinot tīrīšanas laiku. Tiem ir 0°
izsmidzināšanas platums ar 25° virsmas pārklājumu.
Uzgaļiem ir ﬁltrs ar ātrā savienojuma funkciju un
lielai darba slodzei piemēroti komponenti, kas
garantē ilgu kalpošanas laiku un uzticamību. Tos
izmanto ietvju, piebraucamo ceļu, transportlīdzekļu
ceļu, dubļainu teritoriju tīrīšanai, kā arī uz virsmām,
kurām ir vecās krāsas paliekas, un betona virsmām.

0°

Uzgaļu izvēles tabula
15°

25°

Cirtņa tipa strūkla

LIETOŠANA

Padod koncentrētu
plūsmu, kas “griež”.

Darbojas kā skrāpis,
Visbiežāk lietotā
ja to izmanto 40° leņķī. sprausla vispārējas
tīrīšanas darbiem.

TIPISKIE TĪRĪŠANAS
DARBI

Krāsu paliekas; noņem
Noņem traipus,
smērvielas, pelējumu
krāsvielas no betona
vai tamlīdzīgām cietām un traipus.
virsmām.

Skalošanas strūkla

Attīra netīrumus no
ārsienām, uz ietvēm,
āra mēbelēm, u.c.

40°

0°

25°

Oscilējošs
uzgalis

Siksnas piedziņa
Spiediena mazgāšanas iekārtas ar siksnas
piedziņu ir ideāli piemērotas lielas slodzes
tīrīšanas darbiem. Siksnas piedziņas sistēma
nodrošina atsevišķas dzinēju sūkņa sistēmas
darbību, kas samazina iekārtas vibrāciju līmeni,
dzinēja apgriezienu skaitu un darba temperatūru,
kā rezultātā tiek samazināts sūkņa noslogojums
un palielināta iekārtas veiktspēja.

Ekskluzīvā CAT® sūkņu izvēle
- G-Force II 4040 DDC un 4040 BDC modeļi;
- - Visizturīgākie sūkņi ilgstošam darbam.

0°

Rotējošs
uzgalis

! UZGALIS

Apstiprināti sūkņi
- Ražošanas līnija aprīkota ar AR un vispārīgajiem sūkņu standartiem;
- Iebūvēti termosensori, kas novērš iekārtas pārkaršanu apvada režīmā.

UZGAĻA PIELIETOJUMA Griezēj tipa strūkla
APRAKSTS

25°

ĶIMIKĀLIJU IZMANTOŠANA

Mazgāšanas strūkla

Ķimikāliju izmantošana

Plats izsmidzināšanas
leņķis lielu platību
mazgāšanai vai
skalošanai.

Zemspiediena
sprausla, ko izmanto
kopā ar mazgāšanas
līdzekļa iesmidzinātāju.

Mazgā transportlīdzekļus, logus,
alumīnija apšuvuma
vietas un citas jutīgas
virsmas.

Uzklāj mazgāšanas
līdzekli, samitrina un
skalo.
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G-Force II Piederumi
Iegūstiet labāko no sava aprīkojuma, izmantojot profesionālus piederumus

Uzlabojiet tīrīšanas darbu kvalitāti
Uzmavas un palīgierīces
16X680 Notekcauruļu tīrīšanas palīgierīce
16X679 Lodveida noslēdzējvārsts
801009 Uzmava stieņu pagarinājumiem, 1/4"
801568 Ātr.atvienoš. uzmava 3/8" (ār.vītne) x 3/8" NPT (iekš.vītne ) kāts
801569 Ātr.atvienoš. uzmava 3/8" (ār.vītne) x 3/8" NPT (iekš.vītne) kāts
16X682 G-Force detaļu kārba
Uzgaļi, noslēgi, uzmavas, ligzdas, hermetizējoša lenta
un O-veida gredzeni
287643 Gardena® ūdens savienojuma adapteris (misiņš)

Pistoles

244785
244779
127469
244784
800429

G-Force pistole (tikai līdz 345 bāru spiedienam)
G-Force pistole, 50 cm (345 bāru spiedienam)
G-Force pistole, 90 cm (vītne) (220 bāru spiedienam)
G-Force pistole, 90 cm (345 bāru spiedienam)
G-Force HD pistole, 90 cm, ar HD pistoles rokturi (345 bāru
spiedienam)

Pagarinājumi
16X668 G-Force uzgaļa pagarinājums, 180 cm
116564 G-Force teleskopisks uzgaļa pagarinājums, 180 – 550 cm
16X669 G-Force teleskopisks uzgaļa pagarinājums, 180 – 730 cm
16X670 G-Force siksna teleskopiskajiem uzgaļu pagarinājumiem

Šķidrumi
246377 Sūkņu eļļa, 1 litrs,
tikai trīskāršajiem virzuļsūkņiem
117784 Sūkņu eļļa, 0,133 litri,
tikai aksiālajiem virzuļsūkņiem

Šļūteņu spoles un šļūtenes
16X665 Šļūteņu spoles komplekts, 30 m kapacitāte, 240 bāri
16X664 Šļūteņu spoles komplekts, 30 m kapacitāte, 345 bāri
16E286 Šļūtene 3/8" x 7,5 m, vītne ( 240 bāri)
127534 Šļūtene 3/8" x 15 m, vītne ( 240 bāri)
244783 Šļūtene 3/8" x 15 m, ātras atvienošanas mehānisms (275 bāri)
16X667 Šļūtene 3/8" x 30 m, ātras atvienošanas mehānisms (275 bāri)

Uzgaļi
198012
198014
198013

Komplekts apstrādei ar smilšu strūklu mitrā veidā
244766 Smilšu strūklas komplekts, 275 bāri
Piederumi, uzmavas, skavas, adapteri, korpusa hermētiskais
materiāls un šļūteņu montāža (nav iekļauts uzgalis)
800031 Smilšu taupīšanas režīma regulējamais vārsts
805313 Smilšu strūklas sprausla (3027DD)
805316 Smilšu strūklas sprausla (3032DD)
805321 Smilšu strūklas sprausla (4040DD/BD/C)

Rotējošais spiediena mazgāšanas iekārtas uzgalis (250 bāri)
Rotējošais spiediena mazgāšanas iekārtas uzgalis (360 bāri)
Oscilējošais spiediena mazgāšanas iekārtas uzgalis (250 bāri)

SPRAUSLAS
IZMĒRS

4 UZGAĻU
KOMPLEKTS
(0°-15°- 25°- 40°)

0°

15°

25°

40°
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Horizontālu virsmu tīrītāji
16X666 Horizontālu virsmu tīrītājs, 45 cm
Vienlīdz aplūkojiet arī mūsu elektrisko spiediena mazgāšanas iekārtu informatīvo lapu: 341919

Speciﬁkācijas
VISAS IEKĀRTAS TIEK PIEGĀDĀTAS KOPĀ AR
pistoli, šļūteni, uzgaļiem, manometru, komplektu ķimikāliju
lietošanai un rezerves O-veida gredzeniem.

G-Force II
2532 DD
Aparātu numuri:
24U985
Visas iekārtas aprīkotas ar Honda® motoru
GX200 200 cm³
Pārvads
Tiešais
Maks. darba spiediens - bāri (PSI)
220 (3200)
Plūsma - lpm (gpm)
9,46 (2,5)
Pistole - cm (iekšp.)
90 cm
Ūdens
Aukstais ūdens
Sūknis
AR/misiņš
Regulējama iztukšošanas ierīce
Integrētais
Spiediena samazināšana vienkāršai iedarbināšanai
X
Manometrs
✓
Šļūtene
15 m
Uzgaļi
4
0°- 15°- 25°- 40°
✓- ✓- ✓-X
Ķimikāliju lietošanas uzgalis
✓
Svars - kg (lbs)
30,4 (67)

GRACO BVBA • Šķidrumu apstrādes risinājumi
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fakss (32) 89 770 777
www.graco.com

G-Force II
3027 DD
24U986
GX200 200 cm³
Tiešais
185 (2700)
11,36 (3)
90 cm + ātr.atvien.
Aukstais ūdens
GP misiņš, trīskāršais
Ārējais
✓
✓
15 m + ātr.atvien.
4
✓- ✓- ✓- X
✓
37,2 (82)

G-Force II
3032 DD
24U987
GX270 270 cm³
Tiešais
220 (3200)
11,36 (3)
90 cm + ātr.atvien.
Aukstais ūdens
GP misiņš, trīskāršais
Ārējais
✓
✓
15 m + ātr.atvien.
5
✓- ✓- ✓- ✓
✓
51,2 (113)

G-Force II
4040 DD
24U988
GX390 390 cm³
Tiešais
275 (4000)
15,14 (4)
90 cm + ātr.atvien.
Aukstais ūdens
GP misiņš, trīskāršais
Ārējais
✓
✓
15 m + ātr.atvien.
5
✓- ✓- ✓- ✓
✓
58,5 (129)

G-Force II
4040 DDC
24U989
GX390 390 cm³
Tiešais
275 (4000)
15,14 (4)
90 cm + ātr.atvien.
Aukstais ūdens
CAT misiņš, trīskāršais
Ārējais
✓
✓
15 m + ātr.atvien.
5
✓- ✓- ✓- ✓
✓
60,3 (133)
®

G-Force II
4040 BD
24U990
GX390 390 cm³
Siksna
275 (4000)
15,14 (4)
90 cm + ātr.atvien.
Aukstais ūdens
GP misiņš, trīskāršais
Ārējais
✓
✓
15 m + ātr.atvien.
5
✓- ✓- ✓- ✓
✓
72,1 (159)

G-Force II
4040 BDC
24U991
GX390 390 cm³
Siksna
275 (4000)
15,14 (4)
90 cm + ātr.atvien.
Aukstais ūdens
CAT misiņš, trīskāršais
Ārējais
✓
✓
15 m + ātr.atvien.
5
✓- ✓- ✓- ✓
✓
71,6 (158)
®
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