
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

Pilns klāsts ar profesionālām spiediena mazgāšanas iekārtām
Graco mazgāšanas iekārtas ar benzīna dzinēju

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

•  Revolucionārās 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.

PROFESIONĀLĀS PRIEKŠROCĪBAS



G-FORCE II Spiediena mazgāšanas iekārtas profesionāļiem:
Uzticamība un veiktspēja visaugstākajā līmenī

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

Ikviens aprīkojums un pielietojums Visām Jūsu tīrīšanas darbu prasībām.
Iegādājieties G- Force II, kas atbilst Jūsu darba prasībām.

Materiāli un pielietojums

Ārējā iztukšošanas ierīce
- Regulē spiedienu;
- Aizsargā iekārtu pret pārkaršanu apvada režīmā;
- Samazina EZ iedarbināšanas spiedienu.

Ikviena Jūsu darba prasība pār-
taps 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 ilgsto-
šiem tīrīšanas darbiem. Izvēlieties 
iekārtu, kas būs piemērota atbilsto-
šajam darbam.

G-FORCE™ II SPIEDIENA MAZGĀŠA-
NAS IEKĀRTAS

TIEŠĀ PIEDZIŅA
Mūsu kompaktās tiešās piedziņas spie-
diena mazgāšanas iekārtas spēj nodro-
šināt pietiekami daudz jaudas un augtu 
veiktspēju, kas nepieciešama, lai paveiktu 
lielāko daļu tīrīšanas un sagatavošanas 
darbu.
Modeļi mūsu klāstā Direct Drive ir aprīkoti 
ar funkcijām, kuras ir noderīgas gan nes-
tandarta, gan ikdienas darbiem.

SIKSNAS PIEDZIŅA
Spiediena mazgāšanas iekārtas ar siksnas 
piedziņu ir Graco aukstā ūdens spiediena 
mazgāšanas iekārtu top ražošanas līnija, 
kas paredzēta tīrīšanas darbiem sarežģī-
tos darba apstākļos, vienlaikus samazinot 
iekārtu vibrāciju līmeni un pagarinot to kal-
pošanas laiku. Lieljaudas dzinēji un sūkņi 
kopā ar augstspiediena funkciju un plūsmu 
garantē augstākā līmeņa risinājumus lielas 
slodzes tīrīšanas darbiem.

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

QuikDisconnect™ uzgaļi ātrai nomaiņai
Optimizējiet tīrīšanas darbu jaudu, izvēloties uzgali, kas 

vislabāk atbilst maksimālajam spiedienam un plūsmai



LIETDERĪGI ZINĀT

! 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.

Alumīnija 
pamatkonstrukcija
- Līdz 40% vieglāka
-  Izturīga pret ūdens un ķīmisko 
vielu iedarbību

Apstiprināti sūkņi
- Visā līnijā izmantoti profesionālas kategorijas AR, General un CAT® Triplex™ standartam  
 atbilstoši gremdvirzuļa sūkņi
- Iebūvēti termosensori, kas novērš iekārtas pārkaršanu apvada režīmā.

Ekskluzīvā CAT® sūkņu izvēle
- G-Force II 4040 HC-DD un 4040 HC-BD modeļi;
- - Visizturīgākie sūkņi ilgstošam darbam.

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.

Rotējošie un oscilējošie uzgaļi

0° 0° 25° 25° Rotējošs
uzgalis

Oscilējošs
uzgalis

Uzgaļu izvēles tabula

0° 15° 25° 40° ĶIMIKĀLIJU IZMANTOŠANA

UZGAĻA PIELIETOJUMA 
APRAKSTS

Griezēj tipa strūkla Cirtņa tipa strūkla Skalošanas strūkla Mazgāšanas strūkla Ķimikāliju izmantošana

LIETOŠANA Padod koncentrētu 
plūsmu, kas “griež”.

Darbojas kā skrāpis, 
ja to izmanto 40° leņķī.

Visbiežāk lietotā 
sprausla vispārējas 
tīrīšanas darbiem.

Plats izsmidzināšanas 
leņķis lielu platību 
mazgāšanai vai 
skalošanai.

Zemspiediena 
sprausla, ko izmanto 
kopā ar mazgāšanas 
līdzekļa iesmidzinātāju.

TIPISKIE TĪRĪŠANAS 
DARBI

Noņem traipus, 
krāsvielas no betona 
vai tamlīdzīgām cietām 
virsmām.

Krāsu paliekas; noņem 
smērvielas, pelējumu 
un traipus.

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

Mazgā transport- 
līdzekļus, logus, 
alumīnija apšuvuma 
vietas un citas jutīgas 
virsmas.

Uzklāj mazgāšanas 
līdzekli, samitrina un 
skalo.

Ķimikāliju izsmidzinātāja komplekts
Pievienojiet ķimikālijas tīrīšanas darbiem 
smagos apstākļos
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Piederumi

SPRAUSLAS 
IZMĒRS

0° 15° 25° 40° 4 UZGAĻU KOMPLEKTS
(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 -
Ķimikāliju lietošanas uzgalis 805634

Visa rakstiskā un vizuālā informācija, ko satur šis dokuments, ir balstīta uz jaunāko informāciju par produktiem, kas pieejami publikācijas brīdī. Graco patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pistoles

244785 G-FORCE pistole (tikai līdz 345 bāru spiedienam)
244779 G-FORCE pistole, 50 cm (345 bāru spiedienam)
244784 G-FORCE pistole, 90 cm (345 bāru spiedienam)
127469 G-FORCE pistole, 91 cm (vītne) (220 bāru spiedienam)

Pagarinājumi
16X668 G-FORCE uzgaļa pagarinājums, 180 cm (275 bāri)
116564 G-FORCE teleskopisks uzgaļa pagarinājums, 180 - 550 cm 

(275 bāri)
16X669 G-FORCE teleskopisks uzgaļa pagarinājums, 180 - 730 cm 

(275 bāri)
16X670 G-FORCE siksna teleskopiskajiem uzgaļu pagarinājumiem

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)

Komplekts apstrādei ar smilšu strūklu mitrā veidā
244766 Smilšu strūklas komplekts (380 bāri)
 Piederumi, uzmavas, skavas, adapteri, korpusa hermētiskais 

materiāls un šļūteņu montāža (nav iekļauts uzgalis)
805313 Smilšu strūklas sprausla (3325DD) (345 bāri)
805316  Smilšu strūklas sprausla (3230DD) (345 bāri)
805321  Smilšu strūklas sprausla (4040DD/BD) (345 bāri)

Horizontālu virsmu tīrītāji
16X666 Horizontālu virsmu tīrītājs, 45 cm (275 bāri)

Uzmavas un palīgierīces
16X682 G-FORCE detaļu kārba (345 bāri)
 Uzgaļi, noslēgi, uzmavas, ligzdas, hermetizējoša lenta 

un O-veida gredzeni
801568 Ātr. atvienoš. uzmava 3/8" (ār. vītne) x 3/8" NPT (iekš. vītne)
801569 Ātr. atvienoš. uzmava 3/8" (iekš. vītne) x 3/8" NPT (iekš. vītne)
16X679 Lodveida noslēdzējvārsts (275 bāri)
19B375 Lodveida noslēdzējvārsts (345 bāru spiedienam)
127529 Ķimikāliju izsmidzinātāja komplekts (290 bāru spiedienam)
16X680 Notekcauruļu tīrīšanas palīgierīce (345 bāri)
801009 Uzmava stieņu pagarinājumiem, 1/4"
287643 Gardena® ūdens savienojuma adapteris (misiņš)

Šķidrumi
246377 Sūkņu eļļa, 1 litrs,  

tikai trīskāršajiem virzuļsūkņiem
117784 Sūkņu eļļa, 0,133 litri, tikai aksiālajiem sūkņiem

Uzgaļi
198012 Rotējošais spiediena mazgāšanas iekārtas uzgalis (275 bāri)
198014 Rotējošais spiediena mazgāšanas iekārtas uzgalis (360 bāri)
198013 Oscilējošais spiediena mazgāšanas iekārtas uzgalis (345 bāri)

Veicot ikvienu Graco pirkumu, saņemsiet 
A+ klases klientu apkalpošanu.

Denumire model: G-FORCE II
3325 HA-DD 3230 HA-DD 4040 HG-DD 4040 HC-DD 4040 HG-BD 4040 HC-BD

Coduri produse: pentru versiunea EURO (230 V) 25N638 25N639  25N681  25N682  25N683 25N684

Visas iekārtas aprīkotas ar Honda® motoru (cm3) GX200 (200) GX270 (270) GX390 (390) GX390 (390) GX390 (390) GX390 (390)

Pārvads Tiešais Tiešais Tiešais Tiešais Siksna Siksna

Maks. darba spiediens - bāri (PSI) 227 (3300) 220 (3200) 275 (4000) 275 (4000) 275 (4000) 275 (4000)

Plūsma - lpm (gpm) 9,46 (2,5) 11,36 (3) 15,14 (4) 15,14 (4) 15,14 (4) 15,14 (4)

Pistole - cm 91 cm + ātr.atvien. 91 cm + ātr.atvien. 91 cm + ātr.atvien. 91 cm + ātr.atvien. 91 cm + ātr.atvien. 91 cm + ātr.atvien.

Ūdens Aukstais ūdens Aukstais ūdens Aukstais ūdens Aukstais ūdens Aukstais ūdens Aukstais ūdens

Sūknis AR misiņš, trīskāršais AR misiņš, trīskāršais GP misiņš, trīskāršais CAT® misiņš, trīskāršais GP misiņš, trīskāršais CAT® misiņš, trīskāršais

Regulējama iztukšošanas ierīce Integrētais Integrētais Ārējais Ārējais Ārējais Ārējais

Spiediena samazināšana vienkāršai iedarbināšanai ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Manometrs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Šļūtene 15 m + ātr.atvien. 15 m + ātr.atvien. 15 m + ātr.atvien. 15 m + ātr.atvien. 15 m + ātr.atvien. 15 m + ātr.atvien.

Uzgaļi 4 4 5 5 5 5

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

Ķimikāliju lietošanas uzgalis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Svars (tikai iekārta) - kg (mārciņas) 26,3 (58) 35,0 (77) 41,7 (92) 45,4 (100) 72,1 (132) 60,0 (132)

Visiem veidiem nominālā vērtība ir 345 bāri


