GMAX II (HD 3-in-1) Standard
™

Az ágazati standard a benzinüzemű airless festékszórás terén

MEGBÍZHATÓSÁG A MINDENNAPOKBAN
• Támaszkodjon az ágazati standardra: a Graco Endurance™ Chromex szivattyúval.
• Bízzon az Advantage Drive System bizonyított technológiájában. Csendes és garantáltan kiszolgálja egy életen át.
• Számítson a SmartControl™ 3.0 nyomásszabályozásra mindennapi munkája során!
Egyenletes szóróteljesítményt biztosít ingadozás nélkül, és megóvja berendezését nem megfelelő áramellátás
esetén is.

Heavy Duty Applications
GMAX ™ II 3900 STANDARD - GMAX ™ II 5900 STANDARD - GMAX ™ II 7900
GMAX ™ II 5900 HD STANDARD - GMAX ™ II 7900 HD STANDARD

STANDARD

GMAX™ II (HD 3-IN-1) Benzinüzemű airless szóróberendezések
Standard

Megbízhatóság
a mindennapokban!
Ha olyan technológiát keres, amely
elvégzi a feladatát, ezt ÖNNEK találták ki. Egy technológia, amely
megteszi az extra lépést, minden
alkalommal. A GMAX II termékcsalád a Graco szakemberek számára
forgalmazott legnépszerűbb, benzinüzemű airless szóróberendezéseket
foglalja magában. A több mint 25
évnyi bizonyított minőségnek és páratlan teljesítménynek köszönhetően
ez már ágazati standarddá vált. Olyan
etalonná, amelyben megbízhat, ha
a munka elvégzéséről van szó.
A STANDARD SOROZAT olyan szakemberek számára készült, akiknek
nincs szüksége különösebb extrákra,
hanem olyan megbízható megoldást
keresnek, amellyel a mindennapokban gyorsan és könnyen elvégezhetik
a munkát.
VÁLASSZA MINDIG A MEGFELELŐ
KÉSZÜLÉKET
A GMAX II olyan professzionális munkákhoz használható, ahol folyamatos
teljesítményre elektromosság nélkül.
A GMAX II 3900 (120 ml) az új lakóház-építési projektekhez kiválóan
alkalmazható tökéletes szóróberendezés.
A GMAX II 5900 ennek továbbfejlesztett változata. 200 köbcentiméteres
Honda motorjával pontosan azt a teljesítményt nyújtja, amelyre a nagy
kereskedelmi festési projektekben
szüksége van. Nagyteljesítményű,
200 köbcentiméteres Honda® motorjával a GMAX II 7900 HD egy nagy
igénybevételre tervezett szivattyúval
van felszerelve, amely minden sűrűbb bevonatot, valamint az alapozók
és festékek széles skáláját könnyen
felhordja.
… és válassza a Standard sorozatot,
ha megbízhatóságot szeretne mindennapi munkája során! Tekintse
meg azokat a funkciókat, amelyek
a GMAX II termékcsaládot az iparági standarddá tették. Fedezze fel
ezt a standardot, mint számos más
szakember eddig.

szakembereknek

Endurance™ Chromex™ dugattyús szivattyú
Töltse újra a szivattyút percek alatt az új QuikPak kazettarendszerrel
- QuikChange™ szivattyúkialakítás – egyszerűen cserélheti a szivattyút
a munka során
- Gyorsabb tisztítás a QuikAccess™ beviteli lábszelep segítségével
- Az összes GMAX II 7900 szóróberendezés a Graco extrém teherbírású
MaxLife™ szivattyújával és a MaxLife hüvellyel és rúddal van ellátva

Honda® motorok

®

Az iparág standard motorja az ágazati standard szóróberendezéshez!
Az összes GMAX II berendezés (a kivitelezők által preferált) Honda®
motorokkal vannak felszerelve, amelyek páratlan teljesítményt biztosítanak
a szivattyúnak.

Advantage Drive™
A hajtás a motor és a szivattyú közötti kritikus összeköttetés.
A Graco nem bízza másokra az Advantage Drive System gyártását; az egyesült
államokbeli világszínvonalú gyártóüzemünkben tervezzük és gyártjuk.
- Az edzett acélból készült fogaskerekek rendkívül halkan működnek
- Az ágazatban előforduló legidőtállóbb és legtartósabb hajtás

SmartControl™ 3.0 nyomásmérő műszerrel
A Graco fejlett SmartControl 3.0 precíz nyomásszabályozást
biztosít, amely egyenletes szóróteljesítményt nyújt
nyomásingadozás nélkül.
- Sűrűbb bevonatokat szór és hosszabb tömlőkkel működik

Anyagok és alkalmazások
A GMAX II STANDARD sorozat ideális a legkülönfélébb bevonatok
felhordására, lakóépületeken, kereskedelmi és ipari létesítményeken
végzett munkák során.
A 3900 és 5900 típusú berendezéssel tökéletesen szórhatók
akrilfestékek, alapozók, emulziók, vizes és oldószeres festékek
is, illetve a 7900 HD típusú berendezéssel akár a leggyakoribb
korrózióvédő és tűzgátló festékek és airless glettek is felhordhatók!

TiltBack™
kocsikialakítás

TERJESSZE KI FESTÉKSZÓRÁSI
LEHETŐSÉGEIT

A rugós állvánnyal
kényelmesen, akár egyedül
is kicserélheti a tartályt,
illetve segítség nélkül
tisztíthatja és szerelheti
a szivattyút.

Tartállyal vagy tartály-szívóegységgel
használva hosszabb ideig is dolgozhat
utántöltés nélkül. Az anyag munkanapok
közötti tárolására vagy szállítására
használható. Idő- és energiatakarékos
megoldás.

Félig levegős
kerekek
- A nehéz terepet
is leküzdik

Contractor PC szórópisztoly

TIPP!

™

VÉGEZZE EL A FELADATOT
KÖNNYEDÉN
Prémium kényelem az egész
napos szóráshoz

A munkát mindig alacsony anyagnyomáson
kezdje meg.

CSÖKKENTSE AZ ÁLLÁSIDŐT
A PROCONNECT SEGÍTSÉGÉVEL
Teljes szórópisztolyösszeszerelés másodpercek
alatt

Folyamatosan növelje a nyomást, de kizárólag
az alkalmazás sikeres végrehajtásához
szükséges minimális nyomásig. Túl nagy
nyomás alkalmazása a tömítés sérülését
okozhatja a felhalmozódott anyagok vagy
szennyezés miatt.

SZABVÁNYVÉDELEM ALATT

➤ Az osztály legkönnyebb

➤ Tű és minden kopási alkatrész

szórópisztolya

egy egyszerű kazettában

➤ Akár 50%-kal könnyebb

A GMAX II 7900 HD berendezéssel végzett
festékszóráskor a szivattyú teljesítményének
javítása érdekében cserélje ki az alsó szivattyú
kerámiagolyóját rozsdamentes acélgolyóra
(a szállított berendezés ingyenes része).

ravaszhúzó erő
➤ E-Z Fit állítható ravaszhossz
SZABVÁNYVÉDELEM ALATT

RÉGI mód

QuikPak™ kazettarendszer
Cserélje ki a teljes tömítéskészletet a szivattyún percek alatt

VS

ÚJ mód
A modulárisan előre olajozott
kazettás tömítések minden
alkalommal megfelelően működnek
Illessze be az előre olajozott
kazettás tömítést

SZABVÁNYVÉDELEM ALATT

Távolítsa el az eldobható kapcsot

Szerelje össze
a szivattyút

GMAX™ II (HD 3-IN-1)
Standard

GMAX II (HD 3-IN-1) Standard
5900 (5900 HD)
7900 (7900 HD)

3900
Rendelési számok:
Max. fúvókaméret: 1 szórópisztoly
Max. Áramlási sebesség l/min (gpm)
Max. Nyomás - bar (PSI)
Motorelhelyezés - cm³
Szivattyú
Dugattyúrúd
Hüvely
MaxFlo™ 2
Szórópisztoly
Fúvókák
Tömlő
Hajlékony tömlő
Tömeg - kg (lb)

17G999
0,036"
4,7 (1,25)
227 (3300)
120
Festék
Chromex™
Kemény króm
–
Contractor PC™
517
1/4" x 15 m
–
50 (109)

17H810 (17H819)
0,043"
6,0 (1,6)
227 (3300)
200
Festék (HD textúra)
Chromex (Kemény króm)
Kemény króm
– (✓)
Contractor PC (HD kék textúra)
517 (427 531)
1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
(1/4" X 0.9 m)
64 (139)

17H818 (17H820)
0,047"
8,3 (2,2)
227 (3300)
200
Festék (HD textúra)
MaxLife™
MaxLife
– (✓)
Contractor PC (HD kék textúra)
517 (427 531)
1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
(1/4" X 0.9 m)
67 (146)

KICSOMAGOLÁS, CSATLAKOZTATÁS, SZÓRÁS! A GMAX II Standard berendezéseket teljesen összeállítva, használatra készen szállítjuk.
SmartControl™ 3.0, TiltBack™ kocsikialakítás, hajlékony tömlő, BlueMax™ II tömlő, 246215 RAC X HandTite™ fúvókatartó, szórópisztoly, 206994 TSL™ 0,25 liter.

Tartozékok
Hozza ki a legtöbbet berendezéséből professzionális tartozékaink használatával:
Pisztolyok
17Y043 Contractor PC™ Air szórópisztoly,
RAC X 517
289605 TexSpray™ kék szórópisztoly
RAC X fúvókatartóval és RAC X 531-es
fúvókával
245820 Inline™ négyujjas glettszóró pisztoly,
280 bar
Pisztoly-/fúvóka-/tömlőkészletek
17Y051 Contractor PC szórópisztoly,
1/4" X 15 m tömlő, 3/16" x 0,9 m
hajlékony tömlő, RAC X 517
289611 TexSpray kék szórópisztoly, 3/8" x 15 m
tömlő, 1/4" x 0,9 m hajlékony tömlő,
RAC X 531/427 fúvóka, 276 bar
289585 Inline négyujjas glettszóró pisztoly,
1/2" x 15 m tömlő, 3/8" x 3,6 m
hajlékony tömlő, RAC X 643 +
WA 1239 fúvóka, 280 bar
Standard Endurance™ szivattyúalsórészek
16Y598 GMax II 3900
16Y706 GMax II 5900
16X429 GMax II 5900 HD
16X423 GMax II 7900
25E689 GMax II 7900 HD

RAC X™ fúvókahosszabbítók
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm
CleanShot™ RAC X hosszúszárú pisztoly
287026 90 cm
287027 180 cm
Tömlők (230 bar)
240794 1/4" x 15 m
240797 3/8" x 15 m
223771 1/4" x 30 m
241275 3/8" x 30 m
241272 1/4" x 20 m
Hajlékony tömlők (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m
Tömlőcsatlakozók
156971 1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350 1/4" x 3/8" (M) x (M)

További tartozékok
287987 90 literes tartályegység
289587 henger
24M445 nagy teljesítményű tartály-szívóegység
40 cm 2" tömlő 1" DIN C szorító
csatlakozókkal.
Easy Out™ szórópisztoly-szűrők
287032 Easy Out pisztolyszűrő, 60 mesh x 1
287033 Easy Out pisztolyszűrő, 100 mesh x 1
287034 egység: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1
Easy Out™ szivattyúszűrők
244071 30 mesh, szürke
244068 100 mesh, kék
244067 60 mesh, fekete
244069 200 mesh, piros
Folyadékok
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l
245133 Pump Armor 3.8 l

További információért egyéb GMAX II szóróberendezésekről: GMAX II (HD 3-IN-1) ProContactor sorozat: 300719 brosúra - GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan sorozat: 300769 brosúra
Az ebben a dokumentumban leírt és megjelenített minden adat legfrissebb termékinformációkon alapul és mindenki számára elérhető.
A Graco az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja.

A Graco rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal.
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