
G-FORCE™ II

G-FORCE™ II 3325 HA-DD - G-FORCE™ II 3230 HA-DD 
G-FORCE™ II 4040 HG-DD - G-FORCE™ II 4040 HC-DD
G-FORCE™ II 4040 HG-BD - G-FORCE™ II 4040 HC-BD

Professional Cleaning Applications

Gracos komplette serie af professionelle
benzindrevne højtryksrensere

•  Honda® GX-motorer med høj ydeevne til de mest krævende professionelle rengøringsopgaver:  
overfladebehandling, kemisk behandling, gulv- og fliseafrensning m.v.

•  Revolutionerende aluminiumsramme med to håndtag giver  
et effektivt letvægtsdesign og gør transport til og fra arbejdsstedet nemmere

•  Bredt udvalg, der passer til dine behov. Det rigtige anlæg til arbejdet  
med vores produktserier Light Duty, Contractor Duty og Heavy Duty

FORDELE TIL DEN PROFESSIONELLE



G-FORCE II Højtryksrensere til professionelle:
Ekstrem pålidelighed og ydeevne

Med motorer fra Honda®

- Motorer i industriklasse
-  Standsning ved lav oliestand

Designet til alle, finjusteret til dig og din opgave.
Find den G-Force II, der passer til dine behov.

Materialer og anvendelsesområder

Ekstern aflaster
- Justerer trykket
- Beskytter mod overophedning i omløbstilstand
- EZ Start-trykaflastning

Svaret på alle dine behov finder 
du hos Gracos højtryksrensere 
G-Force II. Uanset om det drejer sig 
om lejlighedsvise eller hyppige og 
længerevarende opgaver, kan vores 
højtryksrensere med standardmotor 
eller remtræk klare det. Vælg det 
rette anlæg til opgaven.

G-FORCE™ II-HØJTRYKSRENSERE

STANDARD
Vores kompakte højtryksrensere har 
en motor med direkte drev som leverer 
tilstrækkelig kraft og ydeevne til at, klare de 
fleste rengørings- og klargøringsopgaver.
De er udstyret med funktioner, der passer 
til lejlighedsvise eller typiske opgaver.

REMTRUKKET
Højtryksrenserne med remtræk er Gracos 
bedste anlæg til koldt vand, og de er 
udviklet til at håndtere de mest krævende 
rensningsopgaver og samtidig reducere 
vibrationer og forlænge produktlevetiden. 
Motorer og pumper i industriklasse 
kombineret med højt tryk og flow resulterer 
i den ideelle løsning til krævende opgaver.

Type Fordel G-Force II Anvendelse

LIGHT-DUTY Let og kompakt men med 
glimrende ydeevne

2532 DD
3027 DD

Til lejlighedsvise rensningsopgaver af gør-det-
selv-manden eller den semiprofessionelle

CONTRACTOR-DUTY Høj ydeevne og funktioner til 
hyppigt brug

3032 DD
4040 DD
4040 DDC

Lejlighedsvise rensningsopgaver udført af 
professionelle malere og entreprenører

HEAVY-DUTY Designet til at arbejde hver dag, 
hele dagen

4040 BD
4040 BDC

Hyppige og længerevarende rensningsopgaver 
udført af professionelle malere og entreprenører

QuikDisconnect™-dyser
Maksimér din rensningseffektivitet ved at vælge den dyse, 

der passer bedst til det maksimale tryk og flow



Højtryksrensere til professionelle:
Ekstrem pålidelighed og ydeevne

VÆRD AT VIDE

! TIP

Remtrukket
Højtryksrensere med remtræk er ideelle til krævende 
opgaver i industrien. Med remskivesystemet får man et 
separat motorpumpesystem, der reducerer vibrationer, 
o/min. samt driftstemperaturer, hvilket giver mindre 
slid på pumpen og forbedret effektivitet.

Aluminiumsramme 
- Op til 40% lettere
-  Korrosionsbestandig ved kontakt 
med vand og kemikalier

Pålidelige pumper
- Professionelle kvalitetsstempelpumper, AR, General og CAT® Triplex™, er standard over hele linjen
- Indbyggede varmesensorer forhindrer overophedning i omløbstilstand

Eksklusiv CAT®-pumpe
- Modellerne G-Force II 4040 HC-DD og 4040 HC-BD
- De mest robuste og holdbare pumper

Roterende og oscillerende dyser øger rensningseffekten 
og reducerer rensningstiden. De omfatter 0° viftebredde 
med 25° dækning. Dyserne leveres med et filter med 
lynkobling og er fremstillet af meget robuste komponenter, 
hvilket giver pålidelighed og en lang levetid. Kan bruges 
på fortove, indkørsler, kørespor, mudrede områder - til 
gammel afskallet maling og betonoverflader.

Roterende og oscillerende dyser

0° 0° 25° 25° Roterende
dyse

Oscillerende
dyse

Udvælgelsesskema til dyser

0° 15° 25° 40° KEMIKALIE

TIP
BESKRIVELSE

Tilskæring Mejsling Skylning Vaskning Kemikalie

ANVENDELSE

Leverer en 
koncentreret stråle, 
som udhuler eller 
skærer.

Fungerer som en 
skraber, når den 
bruges i en vinkel 
på 40°.

Mest almindelige 
mundstykke til normal 
rengøring.

Bred stråle til 
afvaskning eller 
rensning af et større 
område.

Lavtryksmundstykke til 
brug med rengørings- 
middelinjektor.

TYPISKE OPGAVER
Fjernelse af pletter på 
beton eller andre hårde 
overflader.

Fjerner maling; fjerner 
fedt, svamp og pletter.

Rensning af 
ydervægge, fortove og 
havemøbler m.v. for 
snavs.

Vaskning af 
biler, vinduer, 
aluminiumbeklædning 
og andre sarte 
overflader.

Til rengøringsmidler, 
tågedannelse og 
skylning.

Kemikalieinjektorsæt
Tilføj kemikalier til industrielle rensningsopgaver
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Modelnavn: G-FORCE II
3325 HA-DD 3230 HA-DD 4040 HG-DD 4040 HC-DD 4040 HG-BD 4040 HC-BD

Varenumre:  til EURO-version (230 V) 25N638 25N639  25N681  25N682  25N683 25N684
Motorer - alle fra Honda® (cm3) GX200 (200) GX270 (270) GX390 (390) GX390 (390) GX390 (390) GX390 (390)
Transmission Direkte drevet Direkte drevet Direkte drevet Direkte drevet Remtræk Remtræk
Max. arbejdstryk - bar (PSI) 227 (3300) 220 (3200) 275 (4000) 275 (4000) 275 (4000) 275 (4000)
Flow - l/min. (gpm) 9,46 (2,5) 11,36 (3) 15,14 (4) 15,14 (4) 15,14 (4) 15,14 (4)
Pistol - cm 91 cm + QDs 91 cm + QDs 91 cm + QDs 91 cm + QDs 91 cm + QDs 91 cm + QDs
Vand Koldt Koldt Koldt Koldt Koldt Koldt
Pumpe AR Messing Triplex AR Messing Triplex GP Messing Triplex CAT® Messing Triplex GP Messing Triplex CAT® Messing Triplex
Justerbar aflaster Integreret Integreret Ekstern Ekstern Ekstern Ekstern
Easy Start-trykaflastning ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Trykmåler ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Slange 15 m + QD 15 m + QD 15 m + QD 15 m + QD 15 m + QD 15 m + QD
Dyser 4 4 5 5 5 5
0°- 15°- 25°- 40° ✓- ✓- ✓-X ✓- ✓- ✓-X ✓- ✓- ✓- ✓ ✓- ✓- ✓- ✓ ✓- ✓- ✓- ✓ ✓- ✓- ✓- ✓
Kemikaliedyse ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vægt (kun enhed) - kg (lb) 26,3 (58) 35,0 (77) 41,7 (92) 45,4 (100) 72,1 (132) 60,0 (132)

Tilbehør

DYSE-
STØRRELSE

0° 15° 25° 40° MED 4 DYSER
(0°-15°- 25°- 40°) 

2,7 805591 805592 805593 805594 -

3,0 805535 805536 805537 805538 244768

3,5 805539 805540 805541 805542 244769

3,7 805595 805596 805597 805598 -

4,0 805543 805544 805545 805546 800708

4,5 805547 805548 805549 805550 800709

5,0 805551 805552 805553 805554 800710

5,5 805555 805556 805557 805558 -

Kemikaliedyse 805634

Dette dokument - dvs. både tekst og illustrationer - afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Pistoler

244785 Kun G-FORCE-pistol (345 bar)
244779 G-FORCE-pistol 50 cm (345 bar)
244784 G-FORCE-pistol 91 cm (345 bar)
127469 G-FORCE-pistol 91 cm (gevind) (220 bar)

Forlængere
16X668 G-FORCE-forlænger 180 cm (275 bar)
116564 G-FORCE-teleforlænger 180 - 550 cm 

(275 bar)
16X669 G-FORCE-teleforlænger 180 - 730 cm 

(275 bar)
16X670 G-FORCE-bælte til teleforlængere

Slangeruller og slanger
16X665 Slangerullesæt, 30 m kapacitet (240 bar)
16X664 Slangerullesæt, 30 m kapacitet (345 bar)
16E286 Slange 3/8" x 7,5 m gevind (240 bar)
127534 Slange 3/8" x 15 m gevind (240 bar)
244783 Slange 3/8" X 15 m, lynkobling (290 bar)
16X667 Slange 3/8" X 30 m, lynkobling (275 bar)

Vådblæsningssæt til sandblæsning
244766 Sandblæsningssæt (380 bar)
 Fittings, koblinger, spændestykker, adaptere, 

slangesamling (uden dyse)
805313 Sandblæsningsdyse (3325DD) (345 bar)
805316  Sandblæsningsdyse (3230DD) (345 bar)
805321  Sandblæsningsdyse (4040DD/BD) (345 bar)

Gulv- og fliseafrenser
16X666 Gulv- og fliseafrenser, 45 cm (275 bar)

Koblinger og udstyr
16X682 Kasse med G-FORCE-dele (345 bar)
 Dyser, propper, koblinger, fatninger, 

gevindforseglingstape og o-ringe
801568 QD-kobling 3/8" (M) x 3/8" NPT(F)
801569 QD-kobling 3/8" (F) x 3/8" NPT(F)
16X679 Kugleventil til vandafbrydelse (275 bar)
19B375 Kugleventil til vandafbrydelse (345 bar)
127529 Kemikalie-injektorsæt (290 bar)
16X680 Koblingsudstyr til rensning af tagrender  

(345 bar)
801009 Kobling til stangforlængere, 1/4"
287643 Gardena®-vandtilslutningsadapter (messing)

Væsker
246377 Pumpeolie, 1 liter,  

kun til triplex-stempelpumper
117784 Pumpeolie, 0,133 liter, kun til radialaksial- 

pumper

Dyser
198012 Roterende højtryksrenserdyse (275 bar)
198014 Roterende højtryksrenserdyse (360 bar)
198013 Oscillerende højtryksrenserdyse (345 bar)

Hver gang du handler hos Graco,  
får du vores førsteklasses kundeservice 
med i købet.

Alle dyser er klassificeret til 345 bar


