
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 kompletta sortiment av professionella 
bensindrivna högtryckstvättar

•  Högpresterande Honda® GX-motorer för tuffa professionella rengöringsarbeten:  
förbehandling av ytor, kemisk behandling, golvrengöring, etc.

•  Den revolutionerande aluminiumramen har dubbla handtag  
samt en lätt och effektiv utformning för enkel transport till och från arbetsplatsen

•  Brett sortiment som lämpar sig för just ditt användningsområde. Den rätta enheten  
för det rätta jobbet med vår Light Duty-, Contractor Duty- och Heavy Duty-serie

PROFESSIONELLA FÖRDELAR



G-FORCE II Professionella högtryckstvättar:
Mycket hög tillförlitlighet och prestanda

Honda® motor
-  Motorer av industrikvalitet
-  Avstängning vid låg oljenivå

Utformad för allt, finjusterad för dig och ditt arbete ...
Välj den G-Force II som lämpar sig bäst för dina krav.

Material och användning

Extern startavlastare
- Justerar trycket
- Skyddar mot överhettning i bypass-läge
- EZ tryckavlastning vid start

Gracos G-Force II högtryckstvättar 
är anpassade för just dina behov. 
Våra direktdrivna och remdrivna 
högtryckstvättar lämpar sig för alla 
arbeten, från sporadiska till mer 
långvariga arbeten. Välj den rätta 
enheten till det rätta jobbet.

G-FORCE™ II HÖGTRYCKSTVÄTTAR

DIREKTDRIVEN
Våra kompakta direktdrivna högtryckstvät-
tar erbjuder tillräcklig styrka och prestanda 
för att klara av de flesta rengöringsjobb och 
förbehandlingar.
De direktdrivna modellerna är utrustade 
med funktioner som lämpar sig för spora-
disk eller mer frekvent användning.

REMDRIVEN
De remdrivna högtryckstvättarna är Gracos 
kraftigaste kallvattenenheter, de är utfor-
made för de tuffaste rengöringsjobben. 
Utformningen hjälper till att minska vibra-
tionerna och förlänga enhetens livslängd. 
Högpresterande pumpar och motorer 
kombinerade med högt tryck och flöde er-
bjuder den perfekta lösningen för krävande 
arbetsområden.

Typ Fördelar G-Force II Användning

LIGHT-DUTY Lätt och kompakt med styrka  
att arbeta effektivt

2532 DD
3027 DD

Sporadiska rengöringsarbeten som utförs av 
hantlangare och halvprofessionella arbetare

CONTRACTOR-DUTY Hög prestanda och effektiva 
funktioner för arbeten som 
utförs ofta

3032 DD
4040 DD
4040 DDC

Regelbundna rengöringsarbeten som utförs  
av professionella målare och entreprenörer

HEAVY-DUTY Byggd för att arbeta hela dagen, 
varje dag

4040 BD
4040 BDC

Långvarig rengöring som utförs av 
professionella målare och större entreprenörer

QuikDisconnect™-munstycken
Maximera rengöringseffekten genom att välja det munstycke 

som passar bäst till det maximala trycket och flödet



Professionella högtryckstvättar:
Mycket hög tillförlitlighet och prestanda

BRA ATT VETA

! TIPS

Remdriven
Remdrivna högtryckstvättar är idealiska för krävande 
användningsområden. Remskivesystemet omfattar 
ett separat motorpumpsystem som minskar 
vibrationerna, varvtalen och drifttemperaturen. 
Detta leder till mindre påfrestning av pumpen och 
mer varaktig prestanda.

Aluminiumram 
- Upp till 40 % lättare
-  Korrosionsbeständig mot 
 vatten och kemikalier

Beprövade pumpar
- ammattilaistason AR-, General- ja CAT® Triplex™- uppomäntäpumput vakiona koko sarjassa
- Inbyggda värmesensorer förhindrar överhettning i bypass-läge

Exklusivt CAT® Pump-alternativ
- G-Force II 4040 HC-DD- och 4040 HC-BD-modellerna
- Mycket beständiga pumpar

Roterande och vibrerande munstycken ökar 
rengöringsstyrkan och minskar rengöringstiden. 
De erbjuder 0° sprutträff med 25° täckning. 
Munstyckena har filter med snabbkoppling och är 
tillverkade av stryktåliga komponenter med lång 
livslängd och hög tillförlitlighet. Kan användas på 
trottoarer, vägar, leriga områden, gammal färg och 
betongytor.

Roterande och vibrerande munstycken

0° 0° 25° 25° Roterande
munstycke

Vibrerande
munstycke

Tabell för val av munstycke

0° 15° 25° 40° KEMISK

TIPS
BESKRIVNING

Kapning Mejsling Renspolning Rengöring Kemisk

ANVÄNDNINGS- 
OMRÅDE

Den koncentrerade 
strålen kan urholka 
eller kapa.

Fungerar som en 
skrapa när du vinklar 
munstycket 40°.

Vanligaste munstycket 
för vanlig rengöring.

Bred sprutvidd 
för rengöring eller 
spolning av större ytor.

Lågtrycksmunstycket 
används med 
rengöringsmedel- 
injektor.

VANLIGA JOBB
Tar bort fläckar från 
betong eller andra 
hårda ytor.

Skrapar bort färg, tar 
bort fett, mögel och 
fläckar.

Tar bort smuts från 
ytterväggar, trottoarer, 
utomhusmöbler etc.

Tvättar fordon, fönster, 
aluminiumfasader och 
andra ömtåliga ytor.

Applicerar 
rengöringsmedel, 
applicerar en dimslöja 
och sköljer.

Kemisk injektorsats
Tillsätt kemikaler för tunga jobb
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Modellnamn: G-FORCE II
3325 HA-DD 3230 HA-DD 4040 HG-DD 4040 HC-DD 4040 HG-BD 4040 HC-BD

Artikelnummer: för EURO-version (230 V) 25N638 25N639  25N681  25N682  25N683 25N684
Motor - utrustad av Honda® (cm3) GX200 (200) GX270 (270) GX390 (390) GX390 (390) GX390 (390) GX390 (390)
Transmission Direkt Direkt Direkt Direkt Rem Rem
Max. arbetstryck - bar (PSI) 227 (3300) 220 (3200) 275 (4000) 275 (4000) 275 (4000) 275 (4000)
Flöde - lpm (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
Vatten Kallt Kallt Kallt Kallt Kallt Kallt
Pump AR Brass Triplex AR Brass Triplex GP Brass Triplex CAT® Brass Triplex GP Brass Triplex CAT® Brass Triplex
Justerbar startavlastare Integrerad Integrerad Extern Extern Extern Extern
Easy Start tryckavlastning ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Manometer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Slang 15 m + QD 15 m + QD 15 m + QD 15 m + QD 15 m + QD 15 m + QD
Sprutmunstycken 4 4 5 5 5 5
0°- 15°- 25°- 40° ✓- ✓- ✓-X ✓- ✓- ✓-X ✓- ✓- ✓- ✓ ✓- ✓- ✓- ✓ ✓- ✓- ✓- ✓ ✓- ✓- ✓- ✓
Munstycke för kemisk rengöring ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vikt (endast enhet) - kg (lbs) 26,3 (58) 35,0 (77) 41,7 (92) 45,4 (100) 72,1 (132) 60,0 (132)

Tillbehör

HÅL-
STORLEK

0° 15° 25° 40° EN SATS MED 4 MUNSTYCKEN
(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 -

Munstycke för kemisk rengöring 805634

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Pistoler

244785 Endast 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 (gänga) (220 bar)

Förlängningar
16X668 G-FORCE förlängning 180 cm (275 bar)
116564 G-FORCE teleskopisk förlängning 180 - 550 cm 

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

(275 bar)
16X670 G-FORCE rem för teleskopiska förlängningar

Slangrullar och slangar
16X665 Sats för slangvinda, kapacitet på 30 m (240 bar)
16X664 Sats för slangvinda, kapacitet på 30 m (345 bar)
16E286 Slang 3/8" x 7,5 m gänga (240 bar)
127534 Slang 3/8" x 15 m gänga (240 bar)
244783 Slang 3/8" X 15 m Snabbkoppling (QD) (275 bar)
16X667 Slang 3/8" X 30 m Snabbkoppling (QD) (275 bar)

Sats för våtsandblästring
244766 Sats för sandblästring (380 bar)
  Fästen, kopplingar, klämmor, adaptrar, hölje, 

tätningsmedel och slanganordning  
(munstycke ingår ej)

805313 Munstycke för sandblästring (3325DD) (345 bar)
805316  Munstycke för sandblästring (3230DD) (345 bar)
805321  Munstycke för sandblästring (4040DD/BD)  

(345 bar)

Golvtvättar
16X666 Golvtvätt, 45 cm (275 bar)

Kopplingar och anslutningar
16X682 G-FORCE-låda med delar (345 bar)
 Munstycken, pluggar, kopplingar, rörsocklar, 

gängtätningstejp och o-ringar
801568 Snabbkoppling 3/8" (hane) x 3/8" NPT(F)
801569 Snabbkoppling 3/8" (hona) x 3/8" NPT(F)
16X679 Kulventil till vattenavstängning (275 bar)
19B375 Kulventil till vattenavstängning (345 bar)
127529 Kemikalieinjektorsats (290 bar)
16X680 Anslutning för rensning av hängrännor (345 bar)
801009 Koppling för spolrörsförlängningar, 1/4"
287643 Gardena® vattenanslutningsadapter (mässing)

Vätskor
246377 Pumpolja, 1 liter,  

endast för trippelkolvspumpar
117784 Pumpolja, 0,133 liter, endast för radialkolv- eller 

axialkolvpumpar

Sprutmunstycken
198012 Roterande munstycke för högtryckstvätt (275 bar)
198014 Roterande munstycke för högtryckstvätt (360 bar)
198013 Oscillerande munstycke för högtryckstvätt (345 bar)

Varje inköp från Graco levereras  
komplett med bästa möjliga kundservice

Alla munstycken har märktryck 345 bar


