GH BIG RIG
™

™

Grote benzine aangedreven hydraulische spuittoestellen voor het spuiten
van waterdichte materialen, dakbedekking en beschermende coatings

VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL
• Ultieme verplaatsbaarheid
Geen luchtcompressor te vervoeren, dus geen problemen met luchtvoorziening en luchtslangen.
• Optimale prestaties
De betrouwbare Honda®-motor van 9,7 kW (13 pk) met geïntegreerde brandstoftank
en voorzien van een optioneel elektrisch startsysteem.
• Extreme veelzijdigheid
Combineer hoge druk met hoog debiet en kies het juiste spuittoestel voor het juiste project.

Painter - Heavy Duty Applications
GH 733 – GH 833 – GH 933 – GH 1017 – GH 2570 – GH 5040

GH BIG RIG-SPUITTOESTELLEN
Grote benzine aan gerdreven hydraulische spuittoestellen
voor het zware werk
Welkom in een totaal nieuwe wereld
van mogelijkheden om coating aan
te brengen.
Graco produceert een uitgebreid en hoog kwalitatief gamma van professionele coatingoplossingen. Deze productfolder is ontworpen om u
te helpen bij het kiezen van de juiste oplossing
voor uw coatingbehoefte.
Onze nieuwe Big Rig™-serie biedt ultieme verplaatsbaarheid, prestaties en veelzijdigheid
om alle professionele waterdichte afwerking,
dakbedekking en grote residentiële schilderwerken tot een goed einde te brengen!
ULTIEME VERPLAATSBAARHEID!
Geen luchtcompressor te vervoeren, dus geen
problemen met luchtvoorziening en luchtslangen,
geen problemen meer met luchtgedreven
ijsafzetting en een lager brandstofverbruik.
OPTIMALE PRESTATIES!
De betrouwbare Honda®-motor van 9,7 kW
(13 pk) met geïntegreerde brandstoftank en nu
ook voorzien van een optioneel oplaadsysteem
van 12 volt (18 amp.) met hoog vermogen en
een elektrische starter.
EXTREME VEELZIJDIGHEID!
Of uw project nu hoge druk nodig heeft voor
lange slangen en moeilijk te atomiseren materialen, of hoge stroomsnelheid voor maximale
productie, dankzij onze nieuwe Big Rig-serie
kiest u het juiste spuittoestel voor uw project!

Stalen frame voor zwaar gebruik
- Gemakkelijk hanteerbaar op
ruw terrein dankzij de grote
luchtbanden
- Robuust, gelast frame
- Multifunctioneel ontwerp,
in luttele seconden omgesteld
op glijplaten

Honda®-motor met elektrische starter*
- Motor van 9,7 kW (13 pk) met
geïntegreerde brandstoftank voor optimale
prestaties
- Door aannemers gekozen motor met
waarschuwing voor oliepeil
- Aanvullende trekstarter
- Oplaadsysteem* van 12 volt (18 amp.)
met hoog vermogen
* enkel bij ES-modellen

Hydraulisch systeem van Graco
voor zwaar gebruik
Snellere en gevoeligere omschakeling
- Afgedicht met een O-ring om lekken te voorkomen
- Drukregeling met grote precisie
- Geen hydraulische resetknop nodig
- Duurzame hydraulische leidingen voor een lange
levensduur

Materialen & toepassingen

Bekijk onze
toepassingsvideo’s op:
http://19.graco.eu.com

De GH-spuittoestellen zijn krachtige hydraulische spuittoestellen waarmee
u een brede waaier aan materialen kunt spuiten: van verf en airless pleister
tot dakbedekking, waterdichte afwerking en beschermende coatings.
Ons compact instapmodel, het GH833-spuittoestel, is ideaal voor
professionele aannemers met een groot productievolume. De GH933
gebruikt maximale druk om de zwaarste industriële coatings te verwerken.
Onze modellen GH 733 / 933 / 1017 / 2570 en 5040 kunnen worden
aangepast voor een brede waaier aan toepassingen en combineren hoge
druk met hoge stroomsnelheid.

Maak kennis met onze altijd betrouwbare

GH 833
Exclusieve MaxLife™ Endurance-pomp
- De exclusieve MaxLife-stang en -behuizing garanderen
een ongeëvenaarde duurzaamheid en levensduur –
het beste van Graco
- Het exclusieve QuikChange™-pompsysteem en het
QuikAccess™-inlaatventiel maken komaf met stilstandtijd
- Bewezen ontwerp en prestaties
- Slechts 16 cyclussen per gallon

GOED OM TE WETEN
SNOERLOOS AIRLESS VERFSPUITTOESTEL
VOOR ZWAAR GEBRUIK
Spaar tijd, geld en materiaal met de XForce™ – het
nieuwe HD-spuittoestel voor kleine projecten en
herstellingen. Ontworpen voor het spuiten van de
zwaarste beschermende coatings en corrosiewerende
materialen.

We stellen onze volledige serie Big Rig-spuittoestellen aan u voor

(Meer informatie in folder 342286)

GH 733/GH 933/GH 1017/GH 2570/GH 5040

Exclusieve
Xtreme™-pomp
- QuikChange-pompsectie
- Aangetoonde
duurzaamheid en
prestaties op lange
termijn
- Extra duurzaam
XtremeSeal™ en lederen
pakkingen
- Zuigerstang voor zwaar
gebruik met lange
levensduur
- Eenvoudig te verwijderen
QuikAccess-inlaatventiel
voor snelle reparaties

ONMISBAAR
Set voor directe aanzuiging
200 liter (55 gallon)
- Pomp rechtstreeks uit het vat!
- Robuust stalen frame
- Eenvoudige installatie

Set met materiaalreservoir van roestvrij staal
45 liter (12 gallon)
- Voor zwaar gebruik, 2 mm dik
reservoir van roestvrij staal
- Ontwerp met steile zijkanten
voor een vlotte doorstroming
- Extra grote maat, 1/12"
Snelkoppeling
- Bevat: reservoir, deksel,
houder, ﬁttingen, snelkoppeling

QuikChange™-onderpompen
De exclusieve QuikChange-onderpompen
optimaliseren de productie. Pas uw Big Rig
eenvoudig aan voor elke coating zonder extra
toestellen te moeten kopen! Elk QuikChangeonderpompset wordt apart verkocht.
Big Rig-onderpompsets bevatten: een onderpomp,
verbindingsstangen en een koppelstuk. Past
enkel op de modellen GH 733, GH 933, GH 1017,
GH 2570 en GH 5040.

Artikelnummers van de sets:
GH 733 ............... 16U753
GH 933 ............... 16U755
GH 1017 ............... 16U751
GH 2570 ............... 16U752
GH 5040 ............... 16U754

GH BIG RIG-accessoires
Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur
met behulp van onze professionele accessoires
Verbeter uw afwerkingskwaliteit
Pistolen
289605 Pistool voor zwaar gebruik met RAC X™ 531-spuittip en
-tiphouder – 276 bar
224472 Verlengstuk voor mastiekpistool, 36" (90 cm), 276 bar
289671 Staafpistool voor dakbedekking uit mastiek (verlengstuk
van 90 cm) – 280 bar – vloeistofdoorlaat van 1/2"
246240 Silver Plus-pistool (tweevingerig) met RAC X 517-spuittip
en -tiphouder – 345 bar
243283 Silver Plus-pistool (tweevingerig) met RAC 5 517-spuittip
en -tiphouder – 345 bar
246468 Flex Plus™-pistool (tweevingerig) met RAC X 51-spuittip
en -tiphouder – 345 bar
XTR500 Ronde handgreep van 1" (25 mm), viervingertrekker,
geen spuittip
XTR700 Ronde handgreep, viervingertrekker, geen spuittip

Sets
253473
287916
287915
287843

16U764

16U505
287936

Spuittips en tiphouders
PAA-XXX RAC X SwitchTips™, blauw (oneven nummer) – 279 bar
WA-XXXX RAC X Wide RAC SwitchTips, blauw (oneven nummer) –
279 bar
246215 RAC X HandTite™-tiphouder, draadafmeting 7/8"
(22 mm), standaard Graco-draad
246437 RAC X HandTite-tiphouder, draadafmeting 11/16"
(17 mm), oudere Graco-staafpistolen, past op
vergelijkbare pistolen met draden van 11/16" (17 mm)
XHD-XXX XHD™ SwitchTips, grijs (oneven nummer) – 500 bar
XHD001 XHD RAC-tiphouder – 500 bar
XHD010 Dichting en dichtingsset (set van 5)

OEM-set; bevat: hydraulische motor/kop,
verdringerpomp
Sifonset (niet geschikt voor oplosmiddelen),
1,5" diameter x 2 m aanzuigslang
Oplosmiddelbestendige sifonset,
1,5" diameter x 2 m aanzuigslang
Set voor directe aanzuiging; bevat: hydraulische
voedingsleidingen, cilinder en houder
(past op de modellen GH 733, GH 833, GH 933 en GH 5040)
Set voor directe aanzuiging; bevat: hydraulische
voedingsleidingen, cilinder en houder
(past op de GH 2570)
Materiaalreservoirset van 45 liter van roestvrij staal
(past op de modellen GH 733, GH 933 en GH 5040)
Sifonset (niet geschikt voor oplosmiddelen),
2" diameter x 2 m aanzuigslang

BlueMax™-airless slangen (230 bar)
240793 1/4" x 7,5 m
240794 1/4" x 15 m
240797 3/8" x 15 m
BlueMax-airless hulpslangen (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
Xtreme-Duty-hogedrukslangen
H77550 3/4" x 15 m (500 bar)

Slangfittingen
175013 3/4" npt x 3/4" npt (MBE) – 500 bar
156971 1/4" npt x 1/4" npt (MBE) – 517 bar
156849 3/8" npt x 3/8" npt (MBE) – 500 bar
158491 1/2" npt x 1/2" npt (MBE) – 500 bar
157350 1/4" npt x 3/8" npt (MBE) – 420 bar
159239 1/2" npt x 3/8" npt (MBE) – 500 bar

Kies de juiste slang voor uw project: gebruik de slangconﬁgurator (folder 342550)

Xtreme-Duty-hogedrukhulpslangen MxF (276 bar)
277249 1/4" x 0,9 m
277351 3/8" x 0,9 m

GH BIG RIG SERIE Speciﬁcaties
ALLE TOESTELLEN WORDEN GELEVERD MET een motor van 9,7 kW (13 pk)
en een oplaadsysteem van 18 amp. (enkel bij ES).

GH 2570
16U278
26,5 (7,0)
172 (2500)
Ja
Nee
Nee
2,0" ID PVC
Ja
Ja
PTFE/Leer
Hardchroom
Hardchroom
Goud - 16U339

GH 5040
16U280
13,2 (3,5)
345 (5000)
0,067"
Ja
Nee
Nee
2,0" ID PVC
Ja
Ja
XtremeSeal/Leder
Hardchroom
Hardchroom
Zilver - 16U336

GH 833
GH 933
GH 733
Artikelnummers: Kaal
253471
16U281
Kale elektrische starter
16V258
16U285
16U279
OEM-set
253473
Max. materiaaldebiet - l/min (gpm)
15,1 (4,0)
9,5 (2,5)
15,1 (4,0)
Max. werkdruk - bar (psi)
276 (4000)
500 (7250)
276 (4000)
Max. tipgrootte
0,065"
0,053"
0,065"
Elektrische starter
Ja Enkel bij ES-toestellen Enkel bij ES-toestellen
Filter
Nee
Easy Out
Ja
Pulsatiedemper
Nee
Nee
Nee
Sifonset - 200 liter
1,25" ID nylon
1,5" ID PVC
1,0" ID nylon
Uitwisselbare onderpompen
Ja
Nee
Ja
Pomptype - Xtreme Piston Quick-Change
Ja
Endurance Piston
Ja
Pakking
XtremeSeal/Leder
V-Max Blue™
XtremeSeal/Leder
Zuigerstang
Chromex
Chromex
MaxLife
Cilinder
Hardchroom
Hardchroom
MaxLife
Trekstang
Zilver - 16U336
Zilver - 16U336
-

GH 1017
16U277
62,5 (16,5)
70 (1000)
Ja
Nee
Ja
2,0" ID PVC
Ja
Ja
XtremeSeal/Leder
Hardchroom
Hardchroom
Zilver - 16U336
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