
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 av profesjonelle 
bensindrevne høytrykksvaskere

•  Kraftige Honda® GX motorer for de tøffeste profesjonelle vaskejobbene: 
klargjøring av underlag, kjemisk behandling, horisontal rengjøring osv…

•  Revolusjonerende ramme i aluminium med to håndtak gir lett og effektiv design  
for enkel transport på og utenfor arbeidsstedet

•  Forskjellige modeller, tilpasset ulike bruksområder. Velg riktig maskin til riktig jobb  
blant våre Light Duty, Contractor Duty og Heavy Duty vaskere

PROFESJONELLE FORDELER



G-FORCE II Høytrykksvaskere for de profesjonelle:
Ekstrem pålitelighet og ytelse

Honda® motor
-  Motorer med industriell kvalitet
-  Stopper ved lavt oljenivå

Designet for alle, fininnstilt for deg og din jobb ...
Finn den G-Force II som dekker dine behov best!

Materialer og bruksområder

Ekstern trykkavlaster
- Justerer trykket
- Beskytter mot overoppheting i bypass-modus
- EZ-starttrykkavlasting

Gracos G-Force II høytrykksvaskere 
har alle egenskapene du trenger for 
å få jobben gjort. Våre direktedrevne 
og beltedrevne høytrykksvaskere har 
det du trenger, fra sporadisk bruk til 
hyppige og langvarige jobber. Velg 
riktig maskin til riktig jobb!

G-FORCE™ II HØYTRYKKSVASKERE

DIREKTEDREVET
Våre kompakte, direktedrevne høytrykks-
vaskere har nok kraft og ytelse til å takle de 
fleste vaske- og overflatejobber.
Våre Direct Drive modeller er utstyrt med 
funksjoner som passer til din bruk, enten 
det er periodevis eller typiske profesjonelle 
arbeidsoppgaver.

BELTEDREVET
De beltedrevne høytrykksvaskerne er Gracos 
mest avanserte kaldtvannsvaskere, designet 
for å takle de aller tyngste og tøffeste  
jobbene, samtidig som vibrasjonsnivået er  
redusert og maskinens levetid forlenges. 
Kraftige motorer og pumper, kombinert med 
høyt trykk og stor vannmengde, yter maksi-
malt for krevende bruksområder.

Type Fordeler G-Force II Bruk

LIGHT DUTY Lett og kompakt med nok kraft 2532 DD
3027 DD

Sporadiske vaskejobber for privatpersoner og 
halvprofesjonelle

CONTRACTOR DUTY Høy ytelse med egenskaper 
tilpasset hyppig bruk

3032 DD
4040 DD
4040 DDC

Periodiske rengjøringsjobber utført av 
profesjonelle malere og entreprenører

HEAVY DUTY Bygd for å brukes hele dagen, 
hver dag

4040 BD
4040 BDC

Hyppige og langvarige vaskejobber utført av 
profesjonelle maler og store entreprenører

QuikDisconnect™ dyser
Få maksimal rengjøringseffekt ved å velge den dysen som 

passer best til maksimalt trykk og vannmengde



GODT Å VITE

! TIPS

Beltedrevet
Beltedrevne høytrykksvaskere er ideelle for ekstra 
krevende bruksområder. Systemet med belte og 
beltehjul gir et separat motorpumpesystem som 
reduserer vibrasjoner, turtall og driftstemperatur, og 
gir mindre belastning på pumpen med lengre levetid.

Ramme aluminium
- Inntil 40 % lettere
-  Korrosjonsbestandig mot 
 vann og kjemikalier

Velkjente pumper
- Professional-grade AR, General og CAT® Triplex™ plungerpumper er standard for hele serien.
- Innebygde temperatursensorer hindrer overoppheting i bypass-modus

Eksklusivt CAT® pumpealternativ
- G-Force II 4040 HC-DD og 4040 HC-BD-modeller
- De mest holdbare og varige pumpene

Roterende og oscillerende dyser øker rengjøringskraften 
og reduserer tidsbruken. De gir 0° sprøytepåvirkning 
ved 25° dekning. Dysene har filter og hurtigkobling, 
og er laget av kraftige komponenter for lang levetid og 
holdbarhet. Kan brukes på fortau, oppkjørsler, bilspor, 
gjørmete områder, gammel maling som flasser og 
betongoverflater.

Roterende og oscillerende dyser

0° 0° 25° 25° Roterende
dyse

Oscillerende
dyse

Utvalgstabell for dyser

0° 15° 25° 40° KJEMIKALIE

DYSEBESKRIVELSE
BESKRIVELSE

Kapping Meisling Spyling Rengjøring Kjemikalie

BRUK
Leverer en konsentrert 
strøm som kan hule ut 
eller kappe/skjære.

Fungerer som skrape 
når den brukes i 40° 
vinkel.

Den mest brukte dysen 
til generell rengjøring.

Bred stråle for vask 
eller skylling av store 
områder.

Lavtrykksdyse for 
bruk ved tilsetting av 
rengjøringsmiddel.

TYPISKE 
ARBEIDSOPPGAVER

Fjerner flekker fra 
betong og andre harde 
overflater.

Fjerner maling, fett, 
mugg og flekker.

Fjerner smuss fra 
utvendige vegger, 
fortau, utendørsmøbler 
osv.

Rengjør kjøretøy, 
vinduer, aluminiums- 
kledning og andre 
følsomme overflater.

Påfører 
rengjøringsmiddel, 
fukter og skyller.

Kjemikaliesett
Tilsett kjemikalier for ekstra krevende vaskejobber
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Modellnavn: G-FORCE II
3325 HA-DD 3230 HA-DD 4040 HG-DD 4040 HC-DD 4040 HG-BD 4040 HC-BD

Delenummer: for EURO-versjon (230 V) 25N638 25N639  25N681  25N682  25N683 25N684
Motor - alle drevet av Honda® (cm3) GX200 (200) GX270 (270) GX390 (390) GX390 (390) GX390 (390) GX390 (390)
Kraftoverføring Direkte Direkte Direkte Direkte Belte Belte
Maks. arbeidstrykk - bar 227 (3300) 220 (3200) 275 (4000) 275 (4000) 275 (4000) 275 (4000)
Mengde - ltr/min 9,46 (2,5) 11,36 (3) 15,14 (4) 15,14 (4) 15,14 (4) 15,14 (4)
Lanse - cm 91 cm + QDs 91 cm + QDs 91 cm + QDs 91 cm + QDs 91 cm + QDs 91 cm + QDs
Vann Cold Cold Cold Cold Cold Cold
Pumpe AR messing triplex AR messing triplex GP messing triplex CAT® messing triplex GP messing triplex CAT® messing triplex
Justerbar trykkavlaster Integrert Integrert Ekstern Ekstern Ekstern Ekstern
Trykkavlastning for enkel start ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Manometer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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 ✓- ✓- ✓- ✓ ✓- ✓- ✓- ✓ ✓- ✓- ✓- ✓ ✓- ✓- ✓- ✓
Kjemikaliedyse ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

Tilbehør

STR.  
DYSE- 
ÅPNING

0° 15° 25° 40° SETT 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 -

Kjemikaliedyse 805634

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykketidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Lanser

244785 G-FORCE, kun lanse (345 bar)
244779 G-FORCE lanse 50 cm (345 bar)
244784 G-FORCE lanse 91 cm (345 bar)
127469 G-FORCE pistol 91 cm, (gjenger) (220 bar)

Forlengere
16X668 G-FORCE forlenger 180 cm (275 bar)
116564 G-FORCE teleskopforlenger 180 - 550 cm 

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

(275 bar)
16X670 G-FORCE belte for teleskopforlengere

Slangetromler og slanger
16X665 Slangetrommel, 30 m kapasitet (240 bar)
16X664 Slangetrommel, 30 m kapasitet (345 bar)
16E286 Slange 3/8" x 7,5 m, gjenger (240 bar)
127534 Slange 3/8" x 15 m, gjenger (240 bar)
244783 Slange 3/8" x 15 m hurtigkobling (290 bar)
16X667 Slange 3/8" x 30 m hurtigkobling (275 bar)

Våt sandblåsing
244766 Sandblåsesett (380 bar)
 Koblinger, klemmer, adaptere, hus,  

pakning og slange (dyse medfølger ikke)
805313 Sandblåsingdyse (3325DD) (345 bar)
805316  Sandblåsingsdyse (3230DD) (345 bar)
805321  Sandblåsingsdyse (4040DD/BD) (345 bar)

Vasker for horisontale flater
16X666 Vasker for horisontale flater, 45 cm (275 bar)

Koblinger og tilbehør
16X682 G-FORCE boks for deler (345 bar)
 Dyser, plugger, koblinger, hurtigkoblinger, 

gjengetape og o-ringer
801568 Hurtigkobling, 3/8" (M) x 3/8" NPT(F)
801569 Hurtigkobling, 3/8" (F) x 3/8" NPT(F)
16X679 Vannkran med kuleventil (275 bar)
19B375 Vannkran med kuleventil (345 bar)
127529 Kjemikalieinjektor-sett (290 bar)
16X680 Tilbehør for rengjøring av takrenner (345 bar)
801009 Kobling for lanseforlengere, 1/4"
287643 Gardena® vanntilkoblingsadapter (messing)

Væsker
246377 Pumpeolje, 1 liter,  

kun for triplex stempelpumper
117784 Pumpeolje, 0,133 liter, kun for radial- og 

aksial- pumper

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

Alle innkjøp fra Graco inkluderer førsteklasses 
kundeservice.

Alle dyser har en kapasitet på 345 bar


