GH BIG RIG
™

™

Duże hydrauliczne urządzenia natryskowe o napędzie spalinowym
do natryskiwania powłok zabezpieczających przed wilgocią,
pokryć dachowych i antykorozyjnych

ZALETY URZĄDZENIA
• Pełna przenośność
Brak uciążliwej sprężarki powietrza to koniec problemów z zasilaniem powietrzem i wężami powietrza.
• Maksymalna wydajność
Sprawdzony 13-konny (9,7 kW) silnik Honda® z wbudowanym zbiornikiem, opcjonalnie doposażony
w elektryczny rozrusznik.
• Ekstremalna wszechstronność
Wysokie ciśnienie w połączeniu z dużym przepływem umożliwia dobór odpowiedniego urządzenia
natryskowego do każdego zadania.

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

URZĄDZENIA NATRYSKOWE GH BIG RIG
Duże hydrauliczne urządzenia natryskowe z napędem spalinowym
do zadań specjalnych
Witamy w całkowicie nowym świecie
możliwości natryskiwania.
Graco jest producentem szerokiej gamy wysokiej
jakości profesjonalnych urządzeń natryskowych.
Ta ulotka została opracowana po to, by ułatwić wybór
odpowiedniego urządzenia do Twoich potrzeb.
Nowa linia Big Rig™ zapewnia wykonawcom
profesjonalnych zabezpieczeń przed wilgocią,
materiałów do krycia dachów i dużych malowanych
powierzchni mieszkaniowych optymalną łatwość
przenoszenia oraz wydajność i wszechstronność,
których potrzebują w pracy!
Pełna przenośność!
Brak uciążliwej sprężarki powietrza to koniec
problemów z zasilaniem powietrzem, wężami powietrza
i oblodzeniem elementów pneumatycznych oraz
mniejsze zużycie paliwa.
Maksymalna wydajność!
Sprawdzony 13-konny (9,7 kW) silnik Honda® z
wbudowanym zbiornikiem paliwa został teraz
doposażony w opcjonalny wysoko wydajny system
ładowania prądem 12 V 18 A i elektryczny rozrusznik.
Ekstremalna wszechstronność!
Niezależnie od tego, czy zadanie wymaga wysokiego
ciśnienia ze względu na długość węża i trudne do
rozpylenia materiały, czy też maksymalnego
przepływu dla zwiększenia wydajności pracy, nasza
nowa oferta urządzeń Big Rig pozwala wybrać
odpowiednie urządzenie natryskowe do swoich potrzeb!

Rama stalowa przystosowana
do ciężkich prac
- Duże koła pneumatyczne do
jazdy po nierównym terenie
- Wytrzymała, spawana rama
- Wielofunkcyjny projekt, który
umożliwia przekształcenie
urządzenia do wersji na płozach
zaledwie w kilka sekund

Silnik Honda® z elektrycznym rozrusznikiem*
- 13-konny (9,7 kW) silnik z wbudowanym
zbiornikiem paliwa zapewniający
maksymalną wydajność
- Silnik z alarmem olejowym najczęściej
wybierany przez wykonawców
- Awaryjne uruchamianie linką
- Pojemny system ładowania 12 V 18 A*
* tylko modele ES

Wysoko wydajny układ hydrauliczny firmy Graco:
Szybsze, bardziej skuteczne przełączanie
- Zero przecieków dzięki uszczelce pierścieniowej
- Precyzyjna regulacja ciśnienia
- Bez potrzeby resetowania przyciskiem
- Trwałe przewody hydrauliczne o długiej żywotności

Materiały i zastosowania
Urządzenie natryskowe GH są urządzeniami hydraulicznymi dużej mocy, które
umożliwiają natryskiwanie szerokiej gamy materiałów: od farb i mas szpachlowych
po materiał do krycia dachów, zabezpieczenia przed wilgocią i powłoki ochronne.

Obejrzyj nasze
filmy instruktażowe
pod adresem:
http://19.graco.eu.com

Najprostsze, kompaktowe urządzenie natryskowe GH833 doskonale nadaje się
dla profesjonalnych wykonawców o dużych potrzebach produkcyjnych. Urządzenie
GH933 natryskuje nawet najtwardsze powłoki przemysłowe, wytwarzając
maksymalne ciśnienie. Urządzenia GH 733 / 933 / 1017 / 2570 / 5040 można
przystosować do najrozmaitszych zastosowań, równoważąc wysokie ciśnienie
z dużym przepływem.

Przedstawiamy niezawodne urządzenie

GH 833
Unikalna Pompa MaxLife™
- Unikalny Tłok i tuleja MaxLife zapewniają maksymalną
trwałość i najdłuższą żywotność urządzenia — specjalność
firmy Graco.
- Unikalny Układ pompy QuikChange™ i zawór wlotowy
QuikAccess™ eliminują czas przestoju.
- Sprawdzona konstrukcja i potwierdzona wydajność
- Tylko 16 cykli na galon

DOBRZE WIEDZIEĆ
Bezprzewodowe urządzenie do hydrodynamicznego malowania natryskowego
przeznaczone do zadań specjalnych

Oszczędzaj czas, pieniądze i materiały dzięki XForce™ — nowemu
urządzeniu natryskowemu HD do małych zadań i wykończeń.
Urządzenie przeznaczone do natryskiwania najtwardszych powłok
ochronnych i materiałów antykorozyjnych.

Przedstawiamy pełną ofertę urządzeń natryskowych Big Rig

(Więcej informacji w ulotce 342286)

GH 733/GH 933/GH 1017/GH 2570/GH 5040
Unikalna Pompa Xtreme™
- QuikChange Sekcja pompy
- Sprawdzona trwałość i
potwierdzona wydajność
- Uszczelnienia XtremeSeal™
i skórzane o długiej
żywotności
- Wytrzymały tłok o długiej
żywotności
- Łatwe zdejmowanie
zaworu QuikAccess do
szybkich naprawach

NIEZBĘDNE AKCESORIA
Zestaw do bezpośredniego
zanurzenia
200 litrów
- Pompuj prosto ze zbiornika!
- Trwała rama stalowa
- Łatwy montaż

Stalowy zasobnik materiału z zestawem
45 litrów
- Wytrzymały zasobnik
materiału ze stali nierdzewnej,
grubość 2 mm
- Boczne ścięcie pojemnika
zapewnia ciągłość przepływu
- Duża pojemność,
szybkie odłączanie 1/12"
- Zawiera: zasobnik, pokrywę,
uchwyt mocujący, złącza,
Szybko złącze

Pompy dolne QuikChange™
Unikalne Pompy dolne QuikChange maksymalizują produkcję.
Możesz łatwo przystosować swoje urządzenie Big Rig
do każdej powłoki bez konieczności kupowania
dodatkowych urządzeń! Każdy zestaw pompy dolnej
QuikChange jest sprzedawany oddzielnie.
Zestaw pompy dolnej Big Rig zawiera: pompę dolną,
tłoki i łącznik tłoka. Pasuje tylko do urządzeń GH 733,
GH 933, GH 1017, GH 2570 i GH 5040.

Numery katalogowe:

GH 733 ............... 16U753
GH 933 ............... 16U755
GH 1017 ............... 16U751
GH 2570 ............... 16U752
GH 5040 ............... 16U754

Akcesoria do GH BIG RIG
Wydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia,
korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

Popraw jakość swojego wykończenia
Pistolety
289605
224472
289671
246240
243283
246468
XTR500
XTR700

Zestawy
253473

Wysoko wydajny pistolet z dyszą RAC X™ 531
i osłoną – 276 barów
Pistolet Mastic 36" (90 cm) przedłużka, 276 barów
Pistolet liniowy Mastic do krycia dachów (przedłużka
90 cm) – 280 barów — kanały płynu 1/2"
Pistolet Silver Plus (na 2 palce) z dyszą RAC X 517
i osłoną – 345 barów
Pistolet Silver Plus (na 2 palce) z dyszą RAC 5 517
i osłoną – 345 barów
Pistolet Flex Plus™ (na 2 palce) z dyszą RAC X 517
i osłoną – 345 barów
Uchwyt okrągły 1" (25 mm), spust na 4 palce, bez dyszy
Uchwyt okrągły, spust na 4 palce, bez dyszy

287916
287915
287843

16U764

Dysze i osłony
PAA-XXX
RAC X SwitchTips™, niebieskie (nr nieparzysty) –
279 barów
WA-XXXX
RAC X Wide RAC SwitchTips, niebieskie (nr nieparzysty) – 279 barów
246215
Osłona RAC X HandTite™, gwint 7/8" (22 mm),
standardowy gwint Graco
246437
Osłona RAC X HandTite, gwint 11/16" (17 mm),
pistolety liniowe Graco starszego rodzaju, pasuje
do pistoletów innych firm z gwintem 11/16" (17 mm)
XHD-XXX
XHD™ SwitchTips, szare (nr nieparzysty) – 500 barów
XHD001
Osłona XHD RAC – 500 barów
XHD010
Zestaw gniazda i uszczelek oprawy (pakiet 5 sztuk)

16U505
287936

Zestaw OEM; zawiera: silnik/głowicę (hydrauliczne),
pompę wypornościową
Zestaw syfonu do nierozpuszczalników, wąż
syfonowy o średnicy 1,5" i długości 2 m
Zestaw syfonu do rozpuszczalników, wąż syfonowy
o średnicy 1,5" i długości 2 m
Zestaw bezpośredniego zanurzenia; zawiera:
przewody zasilania hydraulicznego, rurę
wysięgnikową i uchwyt do unoszenia
(pasuje do GH 733, GH 833, GH 933 i GH 5040)
Zestaw bezpośredniego zanurzenia; zawiera:
przewody zasilania hydraulicznego, rurę
wysięgnikową i uchwyt do unoszenia
(pasuje do GH 2570)
45-litrowy zasobnik materiału ze stali nierdzewnej
w zestawie (pasuje do GH 733, GH 933 i GH 5040)
Zestaw syfonu do materiałów wodnych, wąż
syfonowy o średnicy 2" i długości 2 m

Węże hydrodynamiczne BlueMax™ (230 barów)
240793
1/4" x 7,5 m
240794
1/4" x 15 m
240797
3/8" x 15 m
Węże biczowe hydrodynamiczne BlueMax (230 barów)
238358
3/16" x 0,9 m
238959
3/16" x 1,4 m
Węże wysokociśnieniowe Xtreme-Duty
H77550
3/4" x 15 m (500 barów)

Złącza do węży
175013
3/4" npt x 3/4" npt (MBE) – 500 barów
156971
1/4" npt x 1/4" npt (MBE) – 517 barów
156849
3/8" npt x 3/8" npt (MBE) – 500 barów
158491
1/2" npt x 1/2" npt (MBE) – 500 barów
157350
1/4" npt x 3/8" npt (MBE) – 420 barów
159239
1/2" npt x 3/8" npt (MBE) – 500 barów

Wybierz właściwy wąż do każdego zadania: skorzystaj z konfiguratora węży (ulotka 342550)

Węże biczowe wysokociśnieniowe Xtreme-Duty MxF (276 barów)
277249
1/4" x 0,9 m
277351
3/8" x 0,9 m

SPECYFIKACJA SERII GH BIG RIG
Wszystkie urządzenia są dostarczane z 13-konnym (9,7 kW) silnikiem 
i systemem ładowania 18 A (tylko modele ES).
GH 833
GH 933
GH 733
Numery katalogowe: Agregat podstawowy
253471
16U281
Agregat podstawowy z elektrycznym rozrusznikiem 16U279
16V258
16U285
Zestaw OEM
253473
Maksymalna wydajność — l/min (gal/min) 15,1 (4,0)
15,1 (4,0)
9,5 (2,5)
Maks. ciśnienie robocze — bar (psi)
276 (4000)
500 (7250)
276 (4000)
Maksymalny rozmiar dyszy
0,065"
0,053"
0,065"
Elektryczny zapłon
Tylko jednostki ES
Tylko jednostki ES
Tak
Filtr
Filtry Easy Out
Tak
Nie
Amortyzator pulsacji
Nie
Nie
Nie
Zestaw syfonu – 200 litrów
1,5" ID PVC
1,0" ID Nylon
1,25" ID Nylon
Wymienne pompy materiałowe
Nie
Tak
Tak
Typ pompy – Xtreme Piston Quick-Change
Tłok Endurance
Tak
Tak
Pakiet uszczelnień
V-Max Blue™
XtremeSeal/Skóra
XtremeSeal/Skóra
Tłok
Chromex
Chromex
MaxLife
Cylinder
Hard Chrome
Hard Chrome
MaxLife
Tłok
Silver – 16U336
Silver – 16U336
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GH 1017
16U277
62,5 (16,5)
70 (1000)
Tak
Nie
Tak
2,0" ID PVC
Tak
Tak
XtremeSeal/Skóra
Hard Chrome
Hard Chrome
Silver – 16U336

GH 2570
16U278
26,5 (7,0)
172 (2500)
Tak
Nie
Nie
2,0" ID PVC
Tak
Tak
PTFE/Skóra
Hard Chrome
Hard Chrome
Gold – 16U339

GH 5040
16U280
13,2 (3,5)
345 (5000)
0,067"
Tak
Nie
Nie
2,0" ID PVC
Tak
Tak
XtremeSeal/Skóra
Hard Chrome
Hard Chrome
Silver – 16U336
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