
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’s complete serie professionele
hogedrukreinigers op benzine

•  Sterk presterende Honda® GX-motoren voor de zwaarste professionele reinigingsklussen: 
oppervlaktebehandeling, chemische behandeling, horizontale reiniging enz.

•  Het revolutionaire frame van aluminium met dubbele handvaten  
is een lichtgewicht en efficiënt ontwerp voor gemakkelijk transport van en naar uw werkplek

•  Een gevarieerd gamma aangepast aan uw toepassingsbehoeften. Het juiste toestel  
voor de juiste klus met onze Light Duty-, Contractor Duty- en Heavy Duty-series

VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL



G-FORCE II Hogedrukreinigers voor professionele gebruikers:
Uiterst hoge betrouwbaarheid en prestaties

Aangedreven door Honda®

- Industriële motoren
-  Uitschakeling bij laag oliepeil

Ontworpen voor iedereen, afgestemd op u en uw project ...
Kies de G-Force II die aan uw projectvereisten voldoet.

Materialen & toepassingen

Extern lossysteem
- Past de druk aan
- Beschermt tegen oververhitting in de bypassmodus
- EZ Start-drukontlasting

Uw projectbehoeften vertaald in de 
G-Force II- hogedrukreinigers van 
Graco. Van occasionele tot vaak 
voorkomende en langdurige klus-
sen, onze direct aangedreven en 
riemaangedreven hogedrukreinigers 
kunnen alles aan. Kies het juiste toe-
stel voor de juiste klus.

G-FORCE™ II-HOGEDRUKREINIGERS
DIRECTE AANDRIJVING
Onze compacte, direct aangedreven hoge- 
drukreinigers bieden genoeg kracht en 
prestaties om de meeste reinigings- en 
voorbereidingsklussen aan te pakken. 
Onze direct aangedreven modellen zijn  
uitgerust met functies voor uw typische 
toepassingen.

RIEMAANDRIJVING
De riemaangedreven hogedrukreinigers 
vormen Graco’s topsegment koudwatereen-
heden, ontworpen om de lastigste toepas-
singen voor zwaar gebruik aan te pakken 
en tegelijkertijd trillingen te beperken en 
de levensduur van uw toestel te verlengen. 
Motoren en pompen voor zwaar gebruik 
in combinatie met hoge druk en door-
stroomsnelheden vormen de ideale oplos-
sing voor toepassingen voor zwaar gebruik.

Type Voordeel G-Force II Toepassing

LIGHT-DUTY Licht en compact met de kracht 
om te presteren

2532 DD
3027 DD

Occasionele reinigingsklussen door klusjesmannen 
en semi-professionals

CONTRACTOR-DUTY Hoge prestaties en functies voor 
regelmatig gebruik

3032 DD
4040 DD
4040 DDC

Vaak voorkomende reinigingsklussen door 
professionele schilders en aannemers

HEAVY-DUTY Ontwikkeld om 24 uur op 24,  
7 dagen op 7 te werken

4040 BD
4040 BDC

Vaak voorkomende en langdurige reinigingsklussen 
door professionele schilders en grote aannemers

QuikDisconnect™-spuittips
Optimaliseer uw reinigingskracht door de spuittip te 

kiezen die het best aansluit bij de maximale druk  
en doorstroomsnelheid



Hogedrukreinigers voor professionele gebruikers:
Uiterst hoge betrouwbaarheid en prestaties

GOED OM TE WETEN

! TIP

Riemaandrijving
Riemaangedreven hogedrukreinigers zijn ideaal voor 
toepassingen voor zwaar gebruik. Het riemschijfsysteem 
zorgt voor een apart motorpompsysteem dat trillingen 
beperkt en het toerental en de werktemperatuur 
vermindert. Dit leidt tot minder pompmoeheid en 
langdurigere prestaties.

Frame van aluminium
- Tot 40% lichter
-  Bestand tegen corrosie door 
water en chemicaliën

Beproefde pompen
- Professionele AR-, algemene en CAT® Triplex™-plunjerpompen standaard bij deze serie
- Ingebouwde thermische sensoren om oververhitting in bypassmodus te voorkomen

Exclusieve CAT®-pompoptie
- G-Force II 4040 HC-DD en 4040 HC-BD-modellen
- Pompen met de hoogste duurzaamheid

Roterende en oscillerende spuittips vergroten de 
reinigingskracht en verkorten de reinigingstijd. Ze bieden 
een spuitslag van 0° met een dekking van 25°. De spuittips 
zijn voorzien van een filter met snelkoppeling en bieden 
heavy-duty componenten voor een lange levensduur en 
betrouwbaarheid. Te gebruiken op voetpaden, opritten, 
rijpaden, modderige zones, bladderende verflagen en 
betonoppervlakken.

Roterende en oscillerende spuittips

0° 0° 25° 25° Roterende 
spuittip

Oscillerende 
spuittip

Spuittipkeuzetabel

0° 15° 25° 40° CHEMISCH

BESCHRIJVING
SPUITTIP

Snijden Beitelen Spoelen Wassen Chemisch

GEBRUIK
Voorziet een gecon- 
centreerde stroom die 
kan gutsen of snijden.

Werkt als een schraper 
bij gebruik onder een 
hoek van 40°.

Meest gebruikte 
spuittip voor algemene 
reiniging.

Breed spuitpatroon 
voor het wassen of 
spoelen van een groter 
gebied.

Lagedrukspuittip 
voor gebruik met een 
detergentinjector.

TYPISCHE KLUSSEN
Verwijdert vlekken van 
betonnen of andere 
harde oppervlakken.

Krabt verf af; 
verwijdert vet, 
schimmel en vlekken.

Verwijdert vuil 
van buitenmuren, 
voetpaden, buiten- 
meubilair enz.

Wast voertuigen, 
ramen, aluminium 
panelen en 
andere gevoelige 
oppervlakken.

Geschikt voor het 
aanbrengen van 
detergenten, nevels  
en spoelmiddelen.

Chemische-injectorkit
Voeg chemicaliën toe voor zware reinigingsklussen
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Modelnaam: G-FORCE II
3325 HA-DD 3230 HA-DD 4040 HG-DD 4040 HC-DD 4040 HG-BD 4040 HC-BD

Artikelnummers:  voor EURO Versie (230 V) 25N638 25N639  25N681  25N682  25N683 25N684
Motor - allemaal van Honda® (cm3) GX200 (200) GX270 (270) GX390 (390) GX390 (390) GX390 (390) GX390 (390)
Aandrijving Direct Direct Direct Direct Riem Riem
Max. werkdruk - bar (psi) 227 (3300) 220 (3200) 275 (4000) 275 (4000) 275 (4000) 275 (4000)
Doorstroomvolume - lpm (gpm) 9,46 (2,5) 11,36 (3) 15,14 (4) 15,14 (4) 15,14 (4) 15,14 (4)
Pistool - cm 91 cm + QDs 91 cm + QDs 91 cm + QDs 91 cm + QDs 91 cm + QDs 91 cm + QDs
Water Koud Koud Koud Koud Koud Koud
Pomp AR Messing Driedelig AR Messing Driedelig GP Messing Driedelig CAT® Messing Driedelig GP Messing Driedelig CAT® Messing Driedelig
Aanpasbaar lossysteem Geïntegreerd Geïntegreerd Extern Extern Extern Extern
EZ Start-drukontlasting ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Manometer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Slang 15 m + QDs 15 m + QDs 15 m + QDs 15 m + QDs 15 m + QDs 15 m + QDs
Spuittips 4 4 5 5 5 5
0°- 15°- 25°- 40° ✓- ✓- ✓-X ✓- ✓- ✓-X ✓- ✓- ✓- ✓ ✓- ✓- ✓- ✓ ✓- ✓- ✓- ✓ ✓- ✓- ✓- ✓
Spuittip voor chemicaliën ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gewicht (alleen apparaat) - kg (lbs) 26,3 (58) 35,0 (77) 41,7 (92) 45,4 (100) 72,1 (132) 60,0 (132)

Accessoires

SPUIT-
OPENING

0° 15° 25° 40° SET VAN 4 SPUITTIPS
(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 -

Spuittip voor chemicaliën 805634

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Pistolen

244785 G-FORCE-pistool alleen (345 bar)
244779 G-FORCE-pistool 50 cm (345 bar)
244784 G-FORCE-pistool 91 cm (345 bar)
127469 G-FORCE-pistool 91 cm (schroefdraad)  

(220 bar)

Verlengstukken
16X668 G-FORCE-verlengstuk 180 cm (275 bar)
116564 G-FORCE telescopisch verlengstuk 180 - 550 cm 

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

(275 bar)
16X670 G-FORCE-riem voor telescopische verlengstukken

Slanghaspels & slangen
16X665 Slanghaspelset, capaciteit 30 m (240 bar)
16X664 Slanghaspelset, capaciteit 30 m (345 bar)
16E286 Slang 3/8" x 7,5 m met schroefdraad (240 bar)
127534 Slang 3/8" x 15 m met schroefdraad (240 bar)
244783 Slang 3/8" x 15 m met snelkoppeling (290 bar)
16X667 Slang 3/8" x 30 m met snelkoppeling (275 bar)

Set voor nat zandstralen
244766 Zandstraalset (380 bar)
 Fittingen, koppelingen, klemmen, adapters, 

behuizing, dichtmiddel en complete slang 
(spuittip niet inbegrepen)

805313 Zandstraalspuittip (3325DD) (345 bar)
805316  Zandstraalspuittip (3230DD) (345 bar)
805321  Zandstraalspuittip (4040DD/BD) (345 bar)

Horizontale oppervlaktereinigers
16X666 Horizontale oppervlaktereiniger 45 cm (275 bar)

Koppelingen & hulpstukken
16X682 G-FORCE-onderdelendoos (345 bar)
 Spuittips, pluggen, koppelingen, fittingen, 

afdichttape voor schroefdraad en O-ringen
801568 QD-koppeling 3/8" (M) x 3/8" NPT (F)
801569 QD-koppeling 3/8" (F) x 3/8" npt (F)
16X679 Kogelventiel waterafsluiter (275 bar)
19B375 Waterafsluiter met kogelventiel (345 bar)
127529 Chemische-injectorset (290 bar)
16X680 Hulpstuk voor het reinigen van dakgoten (345 bar)
801009 Koppeling voor verlengstukken, 1/4"
287643 Gardena® -wateraansluitingsadapter (messing)

Materialen
246377 Pompolie, 1 liter, uitsluitend voor pompen met drie 

plunjers
117784 Pompolie, 0,133 liter, uitsluitend voor radiaal- 

axiale pompen

Spuittips
198012 Roterende spuittip voor hogedrukreinigers (275 bar)
198014 Roterende spuittip voor hogedrukreinigers (360 bar)
198013 Oscillerende spuittip voor hogedrukreinigers  

(345 bar)

Bij elke Graco-aankoop geniet u  
van een klantenservice van A+ niveau.

Alle spuittips zijn goedgekeurd 
voor 345 bar


