GMAX II Standard
™

De norm binnen de sector voor benzineaangedreven airless spuittoestellen

VOORTDURENDE BETROUWBAARHEID
•	Vertrouw op de norm binnen de sector: de Endurance™ Chromex-pomp van Graco.
•	Stel uw vertrouwen in beproefde technologie met het Advantage Drive-systeem. Werkt stil en biedt een
levenslange garantie.
•	Reken op de SmartControl™ 3.0-drukregeling om uw dagelijkse klussen te klaren! Ze zorgt voor een gelijkmatig
spuitpatroon zonder schommelingen en beschermt uw investering tegen ongunstige stroomomstandigheden.

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 Standard
Voor voortdurende
betrouwbaarheid!
Deze toestellen zijn echt iets voor U
als u op zoek bent naar technologie
die de klus klaart. Beproefde technologie die keer op keer resultaat oplevert. Het GMAX II-gamma bestaat uit
de populairste benzineaangedreven
airless spuittoestellen voor professionals van Graco. Met meer dan
25 jaar ervaring in het leveren van
aantoonbare kwaliteit en een ongeëvenaarde productiviteit op de werkplek is het een norm binnen de sector
geworden. Een norm waarop u kunt
vertrouwen om de klus te klaren.
DE STANDARD-SERIE is geschikt
voor professionals die geen behoefte
hebben aan allerlei snufjes, maar op
zoek zijn naar voortdurende betrouwbaarheid om de klus snel en eenvoudig te klaren.
KIES HET JUISTE TOESTEL ...
Het GMAX II-gamma is ideaal voor
schilderbedrijven met een hoge productie die behoefte hebben aan ononderbroken prestaties en die niet
afhankelijk willen zijn van elektrische
stroom.
De GMAX II 3900 (120 cc) is het perfecte spuittoestel voor professionele
schilderklussen in nieuwbouwwoningen.
De GMAX II 5900 gaat nog een stap
verder. Met zijn Honda-motor van
200 cc levert hij de uitvoer die u
nodig hebt voor grote commerciële
schilderklussen.De GMAX II 7900
HD is niet alleen uitgerust met een
hoogperformante Honda®-motor van
200 cc, maar ook met een pomp voor
zwaar gebruik. Zo kan hij gemakkelijk alle dikkere coatings en het volledige gamma primers en verven
spuiten.
... en kies de Standard-serie voor
voortdurende betrouwbaarheid! Bekijk
de functies die ervoor hebben gezorgd
dat ons GMAX II-gamma de norm binnen de sector is geworden. Heel wat
andere professionals hebben deze
norm al ontdekt, nu is het uw beurt.

Benzineaangedreven airless spuittoestellen
voor professionals

Endurance™ Chromex™-zuigerpomp
Vervang de pakkingen van de pomp in enkele minuten met het nieuwe
QuikPak-cartridgesysteem
-	Dankzij het QuikChange™-pompontwerp kunt u de pomp gemakkelijk op
locatie verwisselen
-	Sneller reinigen met het QuikAccess™-inlaatventiel
-	Alle GMAX II 7900-spuittoestellen zijn uitgerust met de MaxLife™-pomp
voor zwaar gebruik van Graco met MaxLife-cilinder en -stang

Honda®-motoren
De allerbeste motor voor het allerbeste spuittoestel!
Alle GMAX II-toestellen zijn uitgerust met door aannemers gekozen
Honda®-motoren die voor ongeëvenaarde pompprestaties zorgen.
®

Advantage Drive™
De aandrijving is de cruciale verbinding tussen de motor en de pomp.
Graco laat de productie van het Advantage Drive-systeem niet aan anderen over:
we ontwerpen en produceren de systemen zelf in onze productiefaciliteit van
wereldklasse in de Verenigde Staten.
-	Tandwielen van gehard staal die extreem stil werken
-	De duurzaamste aandrijving in de sector

SmartControl™ 3.0 met drukmeter
De geavanceerde SmartControl 3.0 van Graco biedt een
nauwkeurige drukregeling die voor een gelijkmatig spuitpatroon
zonder drukschommelingen zorgt.
-	Spuit dikkere coatings en werk met langere slangen

Materialen en toepassingen
De toestellen van de GMAX II Standard-serie zijn de ideale toestellen
om een uitgebreid aantal coatings te spuiten in woningen, maar ze
zijn ook geschikt voor commerciële of industriële doeleinden.
Spuit acrylaten, primers, emulsies en verven op water- en
oplosmiddelbasis met de 3900 en de 5900, of kies voor de 7900 HDversie waarmee u ook de meeste gangbare roestwerende en
brandvertragende materialen en airless pleisters kunt verwerken!

Onderstel met
TiltBack™-ontwerp

VOOR MEER SPUITVRIJHEID

Dankzij de inklapbare
standaard voor het
spuittoestel kan de verfemmer
makkelijk door één persoon
worden vervangen en is het
reinigen en onderhouden
van de pomp een stuk
eenvoudiger geworden.

In combinatie met een materiaalhouder of
aanzuigset voor containers kunt u langer
werken zonder bij te vullen. Te gebruiken
voor tussentijdse opslag of het transport
van materiaal. U zult energie, tijd en geld
besparen.

Grote luchtbanden
-	Gemakkelijk
hanteerbaar op
ruw terrein

Contractor PC -pistool
™

TIP!

SNELLER WERKEN
MET MINDER VERMOEIDHEID
Optimaal comfort om een hele
dag te kunnen spuiten

MINDER STILSTANDTIJD
MET PROCONNECT
Complete pistoolvervanging
in enkele seconden

➤ L ichtste pistool in zijn klasse

➤ N
 aald en alle slijtageonderdelen

➤ Tot 50% lichter te hanteren trekker

OCTROOI AANGEVRAAGD

in één eenvoudige cartridge

➤ E
 -Z Fit verstelbare trekkerlengte

Begin altijd te werken met een lage
materiaaldruk.
Verhoog de druk langzaam, maar niet hoger
dan tot de laagste druk die nodig is voor
een succesvolle toepassing. Te veel druk kan
leiden tot samenpakking bij samengestelde
materialen of vuil.
Voor betere pompprestaties tijdens het
spuiten van verf met het GMAX II 7900 HDtoestel kunt u de keramische kogel in de
onderpomp vervangen door de roestvrijstalen
kogel (gratis bij het toestel geleverd).

OCTROOI AANGEVRAAGD

OUDE manier

QuikPak™-cartridgesysteem
Vervang de pakkingen van de volledige pomp in enkele minuten

VS

NIEUWE manier
Modulaire voorgeoliede
pakkingcartridges worden
altijd correct geplaatst
Steek de voorgeoliede
pakkingcartridge erin

OCTROOI AANGEVRAAGD

Verwijder de wegwerpklem

Monteer de pomp

GMAX II Standard
™

3900
Artikelnummers:
Max. tipformaat: 1 pistool
Max. uitvoer - l/min (gpm)
Max. druk - bar (psi)
Motorverplaatsing - cm³
Pomp
Zuigerstang
Behuizing
MaxFlo™ 2
Pistool
Spuittips
Slang
Hulpslang
Gewicht - kg (lbs)

5900 (5900 HD)

GMAX II Standard
7900 (7900 HD)

17G999
17H810 (17H819)
17H818 (17H820)
0,036"
0,043"
0,047"
4,7 (1,25)
6,0 (1,6)
8,3 (2,2)
227 (3.300)
227 (3.300)
227 (3.300)
120
200
200
Verf
Verf (HD voor structuurmateriaal)
Verf (HD voor structuurmateriaal)
Chromex™
Chromex (hardchroom)
MaxLife™
Hardchroom
Hardchroom
MaxLife
–
– (✓)
– (✓)
Contractor PC™ Contractor PC (HD blauw voor structuurmateriaal) Contractor PC (HD blauw voor structuurmateriaal)
517
517 (427, 531)
517 (427, 531)
1/4" x 15 m
1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
–
(1/4" x 0,9 m)
(1/4" x 0,9 m)
50 (109)
64 (139)
67 (146)

PAK UIT, SCHAKEL IN EN SPUIT! De GMAX II Standard-serie wordt compleet en spuitklaar geleverd, zodat u meteen aan de slag kunt. SmartControl™ 3.0,
onderstel met TiltBack™-ontwerp, hulpslang, BlueMax™ II-slang, 246215 RAC X HandTite™-tiphouder, pistool, 206994 TSL™ 0,25 l.

Toebehoren
Haal zo veel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele toebehoren:
Pistolen
17Y043
289605
245820

Contractor PC™ airless pistool,
RAC X 517
TexSpray™ blauw pistool met RAC Xtiphouder en RAC X 531-spuittip
Inline™ 4-vingerig pleisterpistool,
280 bar

Sets met pistool, spuittip, slangen
17Y051
Contractor PC-pistool, 1/4" x 15 m
slang, 3/16" x 0,9 m hulpslang,
RAC X 517
289611
TexSpray blauw pistool, 3/8" x 15 m
slang, 1/4" x 0,9 m hulpslang,
RAC X 531/427-spuittip, 276 bar
289585
Inline 4-vingerig pleisterpistool,
1/2" x 15 m slang, 3/8" x 3,6 m
hulpslang, RAC X 643- +
WA 1239-spuittip, 280 bar
Standaard Endurance™-onderpompen
16Y598
GMAX II 3900
16Y706
GMAX II 5900
16X429
GMAX II 5900 HD
16X423
GMAX II 7900
25E689
GMAX II 7900 HD

RAC X™-tipverlengstukken
287019
25 cm
287020
40 cm
287021
50 cm
287022
75 cm
CleanShot™ RAC X-staafpistool
287026
90 cm
287027
180 cm
Slangen (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
Hulpslangen (230 bar)
238358
3/16" x 0,9 m
238959
3/16" x 1,4 m
238359
3/16" x 1,8 m
Slangconnectoren
156971
1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350
1/4" x 3/8" (M) x (M)

Extra toebehoren
287987
Materiaalhouderset 90 l
289587
Zakroller
24M445
Aanzuigset voor containers voor
zwaar gebruik 40 cm, 2" slang
met 1" tot Din C-klemconnectoren
Easy Out™-pistoolfilters
287032
Easy Out-pistoolfilter, 60 mesh x 1
287033
Easy Out-pistoolfilter, 100 mesh x 1
287034
Set: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1
Easy Out™-pompfilters
244071
30 mesh, grijs
244068
100 mesh, blauw
244067
60 mesh, zwart
244069
200 mesh, rood
Vloeistoffen
206994
TSL™ 0,25 l
253574
Pump Armor™ 1 l
245133
Pump Armor 3,8 l

Voor meer informatie over andere GMAX II-spuittoestellen: GMAX II ProContactor-serie: brochure 300719 - GMAX II IronMan-serie: brochure 300769
Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.
GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 89 770 700 • Fax: +32 89 770 777 • http://www.graco.com
©2019 Graco Distribution BVBA 300718NL (rev.C) 02/19 Gedrukt in Europa.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.
Product beschermd door verleende en aangevraagde octrooien, zie https://www.graco.com/be/nl/patents

Bij elke Graco-aankoop
geniet u van een klantenservice
van A+-niveau.

