
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

Graco plovimo įrangos linija profesionalams
Benzininiai aukšto slėgio plovimo aparatai

•  Didelės galios „Honda® GX“ varikliai, skirti sunkiausiems profesionalų atliekamiems plovimo darbams:  
paviršiaus paruošimas, cheminis apdorojimas, horizontalių paviršių plovimas ir pan

•  Revoliucinio rėmo aliuminio su dvigubomis rankenomis konstrukcija yra lengva ir patogi gabenti į darbo  
vietą ir atgal

•  Įvairūs modeliai pritaikyti jūsų darbui. Tinkamas įrenginys tinkamai atlikti darbą iš mūsų „Light Duty“,  
„Contractor Duty“ ir „Heavy Duty“ serijų

PROFESIONALUMĄ UŽTIKRINANTYS PRANAŠUMAI



G-FORCE II Aukšto slėgio plovimo įranga profesionalams:
ypatingas patikimumas ir našumas

Varomi „Honda“®

- Pramoniniai varikliai
-  Išsijungia nukritus 
alyvos lygiui

Sukurta viskam, pritaikyta jums ir jūsų darbui...
Pasirinkite jūsų darbo reikalavimus atitinkantį „G-Force II“.

Medžiagos ir naudojimo paskirtis

Išorinis skirstytuvas
- Reguliuoja slėgį 
- Apsaugo nuo perkaitimo darbo rėžime
- „EZ Start“ slėgio sumažinimas

Savo turimus darbus lengvai atlikite 
su „Graco G-Force II“ aukšto slėgio 
įranga. Nuo atsitiktinių iki dažnų 
ir ilgai trunkančių darbų - mūsų 
tiesioginės pavaros (Direct Drive, 
DD) ir diržinės pavaros (Belt Drive, 
BD) slėginiai plautuvai atliks juos 
visus. Pasirinkite tinkamą įrenginį 
tinkamam darbui.

G-FORCE™ II SLĖGINIAI PLAUTUVAI

TIESIOGINĖ PAVARA (DD)
Mūsų kompaktiški slėginiai plautuvai su 
tiesiogine pavara yra pakankamai galingi ir 
našūs, kad susidorotų su dauguma plovimo 
ir paruošimo darbų.
Mūsų tiesioginės pavaros modeliai 
pasižymi ypatybėmis, kurios atitinka tiek 
atsitiktines, tiek tipines darbo sąlygas. 

DIRŽINĖ PAVARA
Slėginiai plautuvai su diržine pavara yra 
galingiausi „Graco“ šalto vandens įrenginiai 
su vibracijų slopinimu, ilgaamžiai, skirti 
sunkiausiems ir didelės apimties darbams 
atlikti. Dėl galingų variklių ir didelio našumo 
pompų kartu su aukštu slėgiu ir dideliu 
srauto greičiu šie plautuvai puikiausiai 
tinka didelės apimties darbams.

Tipas Pranašumas G-Force II Paskirtis

LIGHT-DUTY Lengvas, kompaktiškas ir 
pakankamai galingas

2532 DD
3027 DD

Atsitiktiniai plovimo darbai, visų amatų meistrams 
ir pusiau profesionalams

CONTRACTOR-DUTY Didelis našumas ir savybės, 
tinkamos dažnai naudoti

3032 DD
4040 DD
4040 DDC

Periodiniai plovimo darbai, profesionaliems 
dažytojams ir rangovams

HEAVY-DUTY Sukonstruotas dirbti visą dieną ir 
kiekvieną dieną

4040 BD
4040 BDC

Dažnas ir ilgai trunkantis plovimas, profesionaliems 
dažytojams ir stambiems rangovams

„QuikDisconnect“™ galvutės
Iki maksimumo padidinkite savo plovimo galią, pasirinkdami 

maksimaliam slėgiui ir srautui geriausiai tinkančią galvutę



Aukšto slėgio plovimo įranga profesionalams:
ypatingas patikimumas ir našumas

PRAVARTU ŽINOTI

! SVARBU

Diržinė pavara
Slėginiai plautuvai su diržine pavara puikiausiai 
tinka didelės apimties darbams. Diržų ir skriemulių 
sistema sudaro atskirą variklio ir pompos sistemą, 
kuri sumažina vibraciją, sūkius ir darbinę temperatūrą, 
todėl pompa mažiau dėvisi ir pailgėja jos tinkamumo 
naudoti trukmė.

Rėmas aliuminio
- Iki 40 % lengvesnis
-  Atsparus vandens ir chemikalų 
sukeliamai korozijai

Išbandytos pompos
- „Professional-grade AR“, „General“ ir „CAT® Triplex™“ plunžeriniai siurbliai šioje linijoje  
 naudojami kaip standartas.
- Įmontuoti terminiai jutikliai apsaugo nuo perkaitimo darbo rėžime

Išskirtinės CAT® pompos
- „G-Force II“ 4040 HC-DD ir 4040 HC-BD modeliai
- Pačios patvariausios ir ilgaamžiškiausios pompos

Besisukančios ir vibruojančios galvutės padidina 
plovimo galią ir sutrumpina jo trukmę. Jos purškia 0° 
(smūginis purškimas) ir 25° spinduliu. Galvutėse yra 
filtrai su greitojo jungimo jungtimi ir jos pagamintos 
iš atsparių medžiagų, todėl patikimos ir ilgaamžės. 
Galima plauti šaligatvius, kelius, transporto priemonių 
vikšrus, purvinus plotus, senus atšokusius dažus ir 
betoninius paviršius.

Besisukančios ir vibruojančios galvutės

0° 0° 25° 25° Besisukanti
galvutė

Vibruojanti
galvutė 

Galvutės pasirinkimo lentelė

0° 15° 25° 40° CHEMIKALŲ

GALVUTĖS
APRAŠYMAS

Pjovimas Kalimas Praplovimas Plovimas Chemikalai

NAUDOJIMAS
Purškia koncentruota 
srove, kuri gali 
skaptuoti ar pjauti.

Veikia kaip grandiklis 
purškiant 40° kampu.

Dažniausiai naudojama 
galvutė įprastiniam 
plovimui.

Platus purškimo 
spindulys, skirtas 
plauti didelį plotą.

Žemo slėgio galvutė, 
skirta naudoti su 
plovimo priemonių 
purkštuvu.

DARBŲ PAVYZDŽIAI
Pašalina dėmes nuo 
betono ir kitų kietų 
paviršių.

Nuplėšia dažus; 
pašalina riebalus, 
pelėsius ir dėmes.

Nuplauna nešvarumus 
nuo išorinių sienų, 
šaligatvių, lauko baldų 
ir pan.

Plauna automobilius, 
langus, aliuminio 
apdailą ir kitus 
jautresnius paviršius.

Purškia plovimo 
priemones ir smulkią 
dulksną.

Chemikalų įpurškimo rinkinys
Pridėkite chemikalų plaudami sunkiai 
nuvalomus paviršius
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Modelio pavadinimas: G-FORCE II
3325 HA-DD 3230 HA-DD 4040 HG-DD 4040 HC-DD 4040 HG-BD 4040 HC-BD

Gaminio kodas: Europinė versija (230 V) 25N638 25N639  25N681  25N682  25N683 25N684

Varikliai - visi „Honda“® (cm3) GX200 (200) GX270 (270) GX390 (390) GX390 (390) GX390 (390) GX390 (390)

Pavara Tiesioginė Tiesioginė Tiesioginė Tiesioginė Diržinė Diržinė

Maks. darbinis slėgis, bar (psi) 227 (3300) 220 (3200) 275 (4000) 275 (4000) 275 (4000) 275 (4000)

Srautas - l/min (galonai/min) 9,46 (2,5) 11,36 (3) 15,14 (4) 15,14 (4) 15,14 (4) 15,14 (4)

Pistoletas - cm 91 cm + QDs 91 cm + QDs 91 cm + QDs 91 cm + QDs 91 cm + QDs 91 cm + QDs

Vanduo Šaltas Šaltas Šaltas Šaltas Šaltas Šaltas

Pompa AR žalvaris / tripleksas AR žalvaris / tripleksas GP žalvaris / tripleksas CAT® žalvaris / tripleksas GP žalvaris / tripleksas CAT® žalvaris / tripleksas

Reguliuojamas iškrautuvas Įmontuotas Įmontuotas Išorinis Išorinis Išorinis Išorinis

„Easy Start“ / slėgio sumažinimas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Slėgio matuoklis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Žarna 15 m + QD 15 m + QD 15 m + QD 15 m + QD 15 m + QD 15 m + QD

Galvutės 4 4 5 5 5 5

0°- 15°- 25°- 40° ✓- ✓- ✓-X ✓- ✓- ✓-X ✓- ✓- ✓- ✓ ✓- ✓- ✓- ✓ ✓- ✓- ✓- ✓ ✓- ✓- ✓- ✓

Chemikalų galvutė ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Svoris (tik iki) – kg (svar.) 26,3 (58) 35,0 (77) 41,7 (92) 45,4 (100) 72,1 (132) 60,0 (132)

Priedai

KIAURYMĖS 
KALIBRAS

0° 15° 25° 40° 4 GALVUČIŲ RINKINYS
(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 -

Chemikalų galvutė 805634

Visa tekstinė ir vaizdinė šio dokumento informacija pagrįsta naujausiais gaminio duomenimis, kurie buvo jo išleidimo metu. „Graco“ pasilieka pakeitimų teisę be jokio įspėjimo.

Įsigijus Graco gaminį suteikiama „A+“ 
lygio klientų aptarnavimo paslauga.

Purškimo pistoletai

244785 „G-FORCE“ purškimo pistoletas (345 bar)
244779 „G-FORCE“ purškimo pistoletas 50 cm (345 bar)
244784 „G-FORCE“ purškimo pistoletas 91 cm (345 bar)
127469 G-FORCE purškimo pistoletas, 91 cm (sriegis) (220 bar)

ilgintuvai
16X668 G-FORCE ilgintuvas 180 cm (275 bar)
116564 G-FORCE teleskopinis ilgintuvas 180 - 550 cm (275 bar)
16X669 G-FORCE teleskopinis ilgintuvas 180 - 730 cm (275 bar)
16X670 G-FORCE teleskopinių ilgintuvų dirželis

Žarnų ritės ir žarnos
16X665 Žarnos ritės rinkinys, 30 m (240 bar)
16X664 Žarnos ritės rinkinys, 30 m (345 bar)
16E286 Žarna 3/8 col. X 7,5 m su sriegiu (240 bar)
127534 Žarna 3/8 col. X 15 m su sriegiu (240 bar)
244783 Žarna 3/8" x 15 m su greitojo jungimo jungtimi 

(290 bar)
16X667 Žarna 3/8" x 30 m su greitojo jungimo jungtimi (275 bar)

Drėgno smėliavimo rinkinys
244766 Smėliavimo rinkinys (380 bar)
 Detalės, movos, sąvaržos, adapteriai, korpuso sandariklis  

ir žarnos komplektas (be galvutės)
805313 Smėliavimo galvutė (3325DD) (345 bar)
805316  Smėliavimo galvutė (3230DD) (345 bar)
805321  Smėliavimo galvutė (4040DD/BD) (345 bar)

Horizontalių paviršių plautuvai
16X666 Horizontalaus paviršiaus plautuvas, 45 cm (275 bar)

Movos ir priedai
16X682 „G-FORCE“ dalių dėžė (345 bar)
 Galvutės, kamščiai, movos, lizdai, sriegių sandarinimo 

juostelė ir sandarinimo žiedai
801568 QD mova 3/8 col. (M) x 3/8 col. NPT(F)
801569 QD mova 3/8 col. (F) x 3/8 col. NPT(F)
16X679 Rutulinis vandens uždarymo vožtuvas (275 bar)
19B375 Rutulinis vandens uždarymo vožtuvas (345 bar)
127529 Chemikalų įpurškimo rinkinys (290 bar)
16X680 Latakų plovimo priedas (345 bar)
801009 Vamzdelio ilgintuvų mova, 1/4"
287643 „Gardena“® vandens jungties adapteris (žalvarinis)

Priežiūros priemonės
246377 Pompos alyva, 1 litras,  

tik pompoms su triplekso plunžeriu
117784 Pompų alyva, 0,133 litro, tik radialinėms ašinėms 

pompoms

Galvutės
198012 Besisukanti slėginio plautuvo galvutė (275 bar)
198014 Besisukanti slėginio plautuvo galvutė (360 bar)
198013 Vibruojanti slėginio plautuvo galvutė (345 bar)

Visų antgalių nominalioji vertė 345 bar.


